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  اجلودة واالعتماد والتطوير املدرسي

عرضاً نظرياً خاصاً بمجال الجودة والتحسين المسـتمر، الـذي يشـكل أحـد     

مجاالت برنامج التطوير المدرسي ذات العالقة المباشرة بإدارة عمليات الجودة بالمدرسة؛ لضمان 

 امتالكها آلية عمل واضحة ومحددة المعالم والخطوات لعمليات التطوير والتحسين المستمر في

أداء المدرسة، وعلى مستوى جميع مجاالت التطوير المدرسي األخرى، وتـرتبط أدوراهـا فـي هـذا     

ــرات          ــايير والمؤش ــة المع ــاس مرجعي ــود، وقي ــي المنش ــوير المدرس ــداف التط ــق أه ــدد بتحقي الص

كما ويرتبط دورها في تهيئة المدرسة لمتطلبات 

رسي من ناحية أخرى، كـون االعتمـاد المدرسـي هـو المحصـلة النهائيـة لعمليـات        

التطوير المدرسي المستمر، القائم على التقيـيم الخـارجي للحكــم علـى مـدى تحقيـق       

شـكالن وبناء عليــه؛ فإن التطوير المدرسي يعد تدخال لتهيئة المدرسة لالعتماد المدرسي، و ي

  . منطلقاً في تحقيق وتطبيق معايير الجودة التربوية والتعليمية والتحسين المستمر

وينبغــي اإلشــارة فــي هــــذا الصــدد إلــى األهميــة الخاصــة فــي تهيئــة المدرســة لتــوفير متطلبــات  

التطـوير المدرسـية، وحلقـة    الجـودة و 

لقــات الجــودة وعملياتهــا، وكــذا باعتبارهــا أحــد مــدخالت مبــادئ وأهــداف اإلطــار     

ومعاييره ومؤشراته، هذا باإلضافة إلى ما تشكله من أهمية خاصـة  

فــي ترجمــة توجهــات الــوزارة باالهتمــام بــالجودة، واســتحداث إدارة عـــامة مركزيــة للجــودة         

لى مستوى المحافظات؛ للقيام بمــهام نشـر وتعمـيم ثقافـة الجـودة      

دليـل  (فريق الجودة واالعتماد بمكتب التربيـة والتعلـيم بمحافظـة المحويـت بإعـداد      

بطريقــة تعاونيــة، معتمــدين فــي إعــداده علــى اإلطــار   

المرجعي لبرنامج التطوير المدرسـي واألدبيـات والـورش التدريبيـة الخاصـة بـالجودة واالعتمـاد        

المدرسي، ومن خالل تجربة الفريق منذ نشأته، وكذلك الدراسة الميدانية التي أجراها حول 
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اجلودة واالعتماد والتطوير املدرسي الدليل التثقيفي يف

عرضاً نظرياً خاصاً بمجال الجودة والتحسين المسـتمر، الـذي يشـكل أحـد     الدليل 

مجاالت برنامج التطوير المدرسي ذات العالقة المباشرة بإدارة عمليات الجودة بالمدرسة؛ لضمان 

امتالكها آلية عمل واضحة ومحددة المعالم والخطوات لعمليات التطوير والتحسين المستمر في

أداء المدرسة، وعلى مستوى جميع مجاالت التطوير المدرسي األخرى، وتـرتبط أدوراهـا فـي هـذا     

ــرات          ــايير والمؤش ــة المع ــاس مرجعي ــود، وقي ــي المنش ــوير المدرس ــداف التط ــق أه ــدد بتحقي الص

كما ويرتبط دورها في تهيئة المدرسة لمتطلبات  التطوير المدرسي،الجودة و الخاصة بمجاالت

رسي من ناحية أخرى، كـون االعتمـاد المدرسـي هـو المحصـلة النهائيـة لعمليـات        

التطوير المدرسي المستمر، القائم على التقيـيم الخـارجي للحكــم علـى مـدى تحقيـق       

  .المدرسة للمعايير المعتمدة

وبناء عليــه؛ فإن التطوير المدرسي يعد تدخال لتهيئة المدرسة لالعتماد المدرسي، و ي

منطلقاً في تحقيق وتطبيق معايير الجودة التربوية والتعليمية والتحسين المستمر

وينبغــي اإلشــارة فــي هــــذا الصــدد إلــى األهميــة الخاصــة فــي تهيئــة المدرســة لتــوفير متطلبــات  

الجـودة و ، انطالقـاً مـن كونهـا محصـلة لعمليـات      االعتماد المدرسي

لقــات الجــودة وعملياتهــا، وكــذا باعتبارهــا أحــد مــدخالت مبــادئ وأهــداف اإلطــار     

ومعاييره ومؤشراته، هذا باإلضافة إلى ما تشكله من أهمية خاصـة   للتطوير المدرسي

فــي ترجمــة توجهــات الــوزارة باالهتمــام بــالجودة، واســتحداث إدارة عـــامة مركزيــة للجــودة         

لى مستوى المحافظات؛ للقيام بمــهام نشـر وتعمـيم ثقافـة الجـودة      ع إداراتواالعتماد، وتشكيل 

  . وتطبيق الجودة واالعتماد المدرسي

فريق الجودة واالعتماد بمكتب التربيـة والتعلـيم بمحافظـة المحويـت بإعـداد      

بطريقــة تعاونيــة، معتمــدين فــي إعــداده علــى اإلطــار    )الجــودة واالعتمــاد والتطــوير المدرســي 

المرجعي لبرنامج التطوير المدرسـي واألدبيـات والـورش التدريبيـة الخاصـة بـالجودة واالعتمـاد        

المدرسي، ومن خالل تجربة الفريق منذ نشأته، وكذلك الدراسة الميدانية التي أجراها حول 

  .معوقات تطبيق الجودة في المدارس
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الدليل التثقيفي يف
  ::::المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة

الدليل يتناول هذا    

مجاالت برنامج التطوير المدرسي ذات العالقة المباشرة بإدارة عمليات الجودة بالمدرسة؛ لضمان 

امتالكها آلية عمل واضحة ومحددة المعالم والخطوات لعمليات التطوير والتحسين المستمر في

أداء المدرسة، وعلى مستوى جميع مجاالت التطوير المدرسي األخرى، وتـرتبط أدوراهـا فـي هـذا     

ــرات          ــايير والمؤش ــة المع ــاس مرجعي ــود، وقي ــي المنش ــوير المدرس ــداف التط ــق أه ــدد بتحقي الص

الخاصة بمجاالت

رسي من ناحية أخرى، كـون االعتمـاد المدرسـي هـو المحصـلة النهائيـة لعمليـات        االعتماد المد

التطوير المدرسي المستمر، القائم على التقيـيم الخـارجي للحكــم علـى مـدى تحقيـق       الجودة و

المدرسة للمعايير المعتمدة

وبناء عليــه؛ فإن التطوير المدرسي يعد تدخال لتهيئة المدرسة لالعتماد المدرسي، و ي

منطلقاً في تحقيق وتطبيق معايير الجودة التربوية والتعليمية والتحسين المستمر

وينبغــي اإلشــارة فــي هــــذا الصــدد إلــى األهميــة الخاصــة فــي تهيئــة المدرســة لتــوفير متطلبــات  

االعتماد المدرسي

لقــات الجــودة وعملياتهــا، وكــذا باعتبارهــا أحــد مــدخالت مبــادئ وأهــداف اإلطــار     مهمــة مــن ح

للتطوير المدرسي المرجعي

فــي ترجمــة توجهــات الــوزارة باالهتمــام بــالجودة، واســتحداث إدارة عـــامة مركزيــة للجــودة         

واالعتماد، وتشكيل 

وتطبيق الجودة واالعتماد المدرسي

فريق الجودة واالعتماد بمكتب التربيـة والتعلـيم بمحافظـة المحويـت بإعـداد      قام   لذا

الجــودة واالعتمــاد والتطــوير المدرســي 

المرجعي لبرنامج التطوير المدرسـي واألدبيـات والـورش التدريبيـة الخاصـة بـالجودة واالعتمـاد        

المدرسي، ومن خالل تجربة الفريق منذ نشأته، وكذلك الدراسة الميدانية التي أجراها حول 

معوقات تطبيق الجودة في المدارس



@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@†a‡Çg@ @
@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·–@oíì�a@òÄÏb«@ @

سبق قام فريق الجودة واالعتماد بإعداد الـدليل ليكـون مـادة تدريبيـة وتثقيفيـة      

وإجرائية حـول الجـودة واالعتمـاد والتطـوير المدرسـي يسـتفيد منـه جميـع المعنيـين بالعمليـة           

مــدارس والســعي لتطــوير المــدارس وفقــاً  

التــي تواجــه  العتمــاد المدرســي، متضــمناً أيضــاً المعوقــات والصــعوبات 

حتــى يــتم الوقــوف عليهــا ومحاولــة التغلــب عليهــا، وكــذا تحديــد المســئوليات   

 

  .أدوار ومسئوليات األطراف المعنية في تطبيق الجودة واالعتماد والتطوير المدرسي

رة والشـاملة  واشتمل كل محور من المحاور الرئيسة على عدد من الموضوعات الفرعية، المختص

  

وبعد المراجعة والتدقيق من قبل فريق الجودة واالعتماد أصـبح جـاهز لنشـره والعمـل بموجبـه،      

@@@@@@@@@@@@@@@@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@oíì�aRPQTâ@ @
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سبق قام فريق الجودة واالعتماد بإعداد الـدليل ليكـون مـادة تدريبيـة وتثقيفيـة      

وإجرائية حـول الجـودة واالعتمـاد والتطـوير المدرسـي يسـتفيد منـه جميـع المعنيـين بالعمليـة           

مــدارس والســعي لتطــوير المــدارس وفقــاً  الالتعليميــة واالسترشــاد بــه عنــد تطبيــق الجــودة فــي   

العتمــاد المدرســي، متضــمناً أيضــاً المعوقــات والصــعوبات لمعــايير الجــودة وصــوالً ل

حتــى يــتم الوقــوف عليهــا ومحاولــة التغلــب عليهــا، وكــذا تحديــد المســئوليات   

  .والمهام للجهات المعنية بالتطوير المدرسي وتجويد التعليم

  :أشتمل الدليل على المحاور الرئيسة اآلتية

 .عتماد المدرسيإدارة الجودة واال

 .برنامج التطوير المدرسي كمدخل للجودة واالعتماد المدرسي

 .معوقات تطبيق الجودة وسبل التغلب عليها

أدوار ومسئوليات األطراف المعنية في تطبيق الجودة واالعتماد والتطوير المدرسي

واشتمل كل محور من المحاور الرئيسة على عدد من الموضوعات الفرعية، المختص

.والمصاغة بأسلوب إجرائي ومبسط حتى يتسنى فهمه والتعامل معه

وبعد المراجعة والتدقيق من قبل فريق الجودة واالعتماد أصـبح جـاهز لنشـره والعمـل بموجبـه،      

  .متمنيين للجميع التوفيق لما فيه مصلحة التعليم

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  

 

 

 

 

@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûa
 

سبق قام فريق الجودة واالعتماد بإعداد الـدليل ليكـون مـادة تدريبيـة وتثقيفيـة      من خالل ما و

وإجرائية حـول الجـودة واالعتمـاد والتطـوير المدرسـي يسـتفيد منـه جميـع المعنيـين بالعمليـة           

التعليميــة واالسترشــاد بــه عنــد تطبيــق الجــودة فــي   

لمعــايير الجــودة وصــوالً ل

حتــى يــتم الوقــوف عليهــا ومحاولــة التغلــب عليهــا، وكــذا تحديــد المســئوليات    تطبيــق الجــودة

والمهام للجهات المعنية بالتطوير المدرسي وتجويد التعليم

أشتمل الدليل على المحاور الرئيسة اآلتيةوقد 

إدارة الجودة واال .١

برنامج التطوير المدرسي كمدخل للجودة واالعتماد المدرسي .٢

معوقات تطبيق الجودة وسبل التغلب عليها .٣

أدوار ومسئوليات األطراف المعنية في تطبيق الجودة واالعتماد والتطوير المدرسي .٤

واشتمل كل محور من المحاور الرئيسة على عدد من الموضوعات الفرعية، المختص

والمصاغة بأسلوب إجرائي ومبسط حتى يتسنى فهمه والتعامل معه

وبعد المراجعة والتدقيق من قبل فريق الجودة واالعتماد أصـبح جـاهز لنشـره والعمـل بموجبـه،      

متمنيين للجميع التوفيق لما فيه مصلحة التعليم

  

  

  

  

  

  



@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@†a‡Çg@ @
@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·–@oíì�a@òÄÏb«@ @

  إدارة اجلودة واالعتماد املدرسي

فلسـفة إدارة عصـرية، ترتكـز علـى عـدد مـن المفـاهيم اإلداريـة         

الحديثــة الموجهــة، التــي يســتند إليهــا فــي المــزج بــين الوســائل اإلداريــة األساســية والجهــود      

االبتكاريــة، وبــين المهــارات الفنيــة المتخصصــة مــن أجــل االرتقــاء بمســتوى األداء والتحســين   

بفـتح    -جـاد الشـيء، يجـود، جـودة    

عملية تحسين وتطوير مستمر لمكونات المنظومة التعليميـة؛ لتلبيـة احتياجـات    

واكبة التطورات العالمية، باالسـتخدام  

تأدية العمل الصحيح علـى نحـو صـحيح مـن الوهلـة      

األولى؛ لتحقيق الجودة المرجوة بشكل أفضل وفعالية أكبر في أقصر وقت، مـع االعتمـاد علـى    

فلسـفة إداريـة حديثـة، تأخـذ     

على أسـاس إحـداث تغييـرات إيجابيـة جذريـة لكـل شـيء        

داخل المؤسسة، بحيث تشمل هذه التغييرات الفكر، السلوك، القيم، المعتقدات التنظيميـة،  

اإلداريــة، نمـط القيــادة اإلداريـة، نظــم وإجــراءات العمـل المختلفــة، وذلـك مــن أجــل     

  . تحسين وتطوير كل مكونات المؤسسة للوصول إلى أعلى جودة في مخرجاتها

هي جملـة الجهـود المبذولـة مـن قبـل العـاملين فـي مجـال التعلـيم؛ لرفـع           

  .ومع قدراتهم وسماتهم المختلفة

أن تكــون كــل مــدخالت وعمليــات ومخرجــات النظــام التربــوي وفــق مــا هــو    
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إدارة اجلودة واالعتماد املدرسي
ï�Š‡¾a@†bànÇüa@ë@ñ†ì§a@ñŠa†g@âìèÐßZ@ @

ñ†ì§a@ñŠa†g@@âìèÐßZ@ @

فلسـفة إدارة عصـرية، ترتكـز علـى عـدد مـن المفـاهيم اإلداريـة         يعد مفهوم إدارة الجـودة  

الحديثــة الموجهــة، التــي يســتند إليهــا فــي المــزج بــين الوســائل اإلداريــة األساســية والجهــود      

االبتكاريــة، وبــين المهــارات الفنيــة المتخصصــة مــن أجــل االرتقــاء بمســتوى األداء والتحســين   

  .يدة إلدارة الجودةولقد ظهرت تعريفات عد. والتطوير المستمرين

جـاد الشـيء، يجـود، جـودة    " مختـار الصـحاح  "فقد ورد معنى الجودة في اللغـة  كمـا فـي    

  .أي صار جيدا

عملية تحسين وتطوير مستمر لمكونات المنظومة التعليميـة؛ لتلبيـة احتياجـات    

واكبة التطورات العالمية، باالسـتخدام  المتعلم وتوقعات المجتمع، وتحقيق أهداف التعليم، وم

تأدية العمل الصحيح علـى نحـو صـحيح مـن الوهلـة      : وقد عرفها معهد اإلدارة الفيدرالي على أنها

األولى؛ لتحقيق الجودة المرجوة بشكل أفضل وفعالية أكبر في أقصر وقت، مـع االعتمـاد علـى    

  . داءتقييم المستفيد من معرفة مدى تحسن األ

فلسـفة إداريـة حديثـة، تأخـذ     : أنها  إدارة الجودة في إطار المؤسسة التعليمية على

على أسـاس إحـداث تغييـرات إيجابيـة جذريـة لكـل شـيء          شكل نهج أو نظام إداري شامل قائم

داخل المؤسسة، بحيث تشمل هذه التغييرات الفكر، السلوك، القيم، المعتقدات التنظيميـة،  

اإلداريــة، نمـط القيــادة اإلداريـة، نظــم وإجــراءات العمـل المختلفــة، وذلـك مــن أجــل     

تحسين وتطوير كل مكونات المؤسسة للوصول إلى أعلى جودة في مخرجاتها

هي جملـة الجهـود المبذولـة مـن قبـل العـاملين فـي مجـال التعلـيم؛ لرفـع           : تعريف آخر

ومع قدراتهم وسماتهم المختلفة  بات المستفيدينوتحسين المنتج التعليمي بما يتناسب مع رغ

أن تكــون كــل مــدخالت وعمليــات ومخرجــات النظــام التربــوي وفــق مــا هــو    : وتعنــي أيضــا

 

 

 

 

@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûa
 

ï�Š‡¾a@†bànÇüa@ë@ñ†ì§a@ñŠa†g@âìèÐß

3üëc@Zñ†ì§a@ñŠa†g@@âìèÐß

يعد مفهوم إدارة الجـودة  

الحديثــة الموجهــة، التــي يســتند إليهــا فــي المــزج بــين الوســائل اإلداريــة األساســية والجهــود      

االبتكاريــة، وبــين المهــارات الفنيــة المتخصصــة مــن أجــل االرتقــاء بمســتوى األداء والتحســين   

والتطوير المستمرين

فقد ورد معنى الجودة في اللغـة  كمـا فـي    

أي صار جيدا -الجيم وضمها

عملية تحسين وتطوير مستمر لمكونات المنظومة التعليميـة؛ لتلبيـة احتياجـات    : والجودة هي

المتعلم وتوقعات المجتمع، وتحقيق أهداف التعليم، وم

  .األمثل للموارد

وقد عرفها معهد اإلدارة الفيدرالي على أنها

األولى؛ لتحقيق الجودة المرجوة بشكل أفضل وفعالية أكبر في أقصر وقت، مـع االعتمـاد علـى    

تقييم المستفيد من معرفة مدى تحسن األ

إدارة الجودة في إطار المؤسسة التعليمية على  وتعرف

شكل نهج أو نظام إداري شامل قائم

داخل المؤسسة، بحيث تشمل هذه التغييرات الفكر، السلوك، القيم، المعتقدات التنظيميـة،  

اإلداريــة، نمـط القيــادة اإلداريـة، نظــم وإجــراءات العمـل المختلفــة، وذلـك مــن أجــل     المفـاهيم  

تحسين وتطوير كل مكونات المؤسسة للوصول إلى أعلى جودة في مخرجاتها

تعريف آخر  وفي

وتحسين المنتج التعليمي بما يتناسب مع رغ

وتعنــي أيضــا

  .مخطط له

  



@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@†a‡Çg@ @
@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·–@oíì�a@òÄÏb«@ @

        ::::وانطالقاً من هذه التعريفات فإن إدارة الجودة في إطار المؤسسة التربويةوانطالقاً من هذه التعريفات فإن إدارة الجودة في إطار المؤسسة التربويةوانطالقاً من هذه التعريفات فإن إدارة الجودة في إطار المؤسسة التربويةوانطالقاً من هذه التعريفات فإن إدارة الجودة في إطار المؤسسة التربوية

 .العنصر البشريتعتمد أسلوب العمل الجماعي التعاوني الذي يقوم على خبرات 

تحرص على استمرار التحسين المستمر في كافة المجاالت، كاألهداف لتعليمية، 

أداء العمـل الصـحيح مـن أول مـرة     

الشاملة، هـي منهجيـة علـم إسـتراتيجي،     

تتصــف بالديمومــة واالســتمرار، وهــي رحلــة طويلــة وليســت محطــة وصــول تنقضــي  

ء، أي وافق عليـه، أمـا   لكلمة اعتماد بمعنى الثقة، االتكال، واعتمد الشي

  .في اللغـة اإلنجليزية فقد ورد مصطلح االعتماد بمعنى إقرار أو موافقة أو ثقة

ومـن هـذه   . ما يزال مفهوم االعتماد مختلفاً من دولة ألخرى، حيث يتم استخدامه بطرق مختلفة

وبهــا إعطــاء تقيــيم شــامل للمؤسســة 

التعليمية، يتبين من خاللها نقاط القوة والضعف التي توجد فيها ما يترتب عليه إعطـاء  

إليهـا،   ىدرسـة علـى تحقيـق األهـداف التـي تسـع      

ــا          ــل له ــق الكام ــم يكــن التحقي ــن الجــودة إن ل ــى م ــق حــد أدن ــن خــالل تحقي وذلــك م

للمواصــفات والشــروط المتعــارف عليهــا التــي يجــب أن تتــوافر فــي المــدارس المتشــابهة      

عمليـــة تـــتم مـــن خاللهـــا مـــنح المؤسســـة التعليميـــة االعتـــراف بأنهـــا حققـــت الشـــروط   

 .لوبة شريطة أن يتم ذلك وفق معايير محددة سلفاً ومن جهة خارجية

االعتماد هو عملية االعتراف بالمؤسسة التعليمية أو برامج األداء والتكامـل والجـودة،   
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وانطالقاً من هذه التعريفات فإن إدارة الجودة في إطار المؤسسة التربويةوانطالقاً من هذه التعريفات فإن إدارة الجودة في إطار المؤسسة التربويةوانطالقاً من هذه التعريفات فإن إدارة الجودة في إطار المؤسسة التربويةوانطالقاً من هذه التعريفات فإن إدارة الجودة في إطار المؤسسة التربوية

تعتمد أسلوب العمل الجماعي التعاوني الذي يقوم على خبرات 

تحرص على استمرار التحسين المستمر في كافة المجاالت، كاألهداف لتعليمية، 

 .وأساليب العمل والتحفيز والنظم واإلجراءات

أداء العمـل الصـحيح مـن أول مـرة     "تعمل على تقليل األخطاء إلى أدنى حد، وفق مبدأ 

 ".وبدون أخطاء

الشاملة، هـي منهجيـة علـم إسـتراتيجي،     إضافة إلى هذه المضامين فإن إدارة الجودة 

تتصــف بالديمومــة واالســتمرار، وهــي رحلــة طويلــة وليســت محطــة وصــول تنقضــي  

  .بانتهاء مدة زمنية لبرنامج بعينه

@ï�Š‡¾a@†bànÇüa@âìèÐß@Z@ @

        ::::معـــــنى االعتماد معـــــنى االعتماد معـــــنى االعتماد معـــــنى االعتماد 

لكلمة اعتماد بمعنى الثقة، االتكال، واعتمد الشي ورد المعنى اللغــوي

في اللغـة اإلنجليزية فقد ورد مصطلح االعتماد بمعنى إقرار أو موافقة أو ثقة

ما يزال مفهوم االعتماد مختلفاً من دولة ألخرى، حيث يتم استخدامه بطرق مختلفة

:  

وبهــا إعطــاء تقيــيم شــامل للمؤسســة  أنـه طريقــة أو مجموعــة إجــراءات، يــتم مــن خاللهــا 

التعليمية، يتبين من خاللها نقاط القوة والضعف التي توجد فيها ما يترتب عليه إعطـاء  

 .حكم أهلية وكفاءة هذه المؤسسة

درسـة علـى تحقيـق األهـداف التـي تسـع      االعتماد عملية للتأكـد مـن قـدرة الم   

ــا          ــل له ــق الكام ــم يكــن التحقي ــن الجــودة إن ل ــى م ــق حــد أدن ــن خــالل تحقي وذلــك م

للمواصــفات والشــروط المتعــارف عليهــا التــي يجــب أن تتــوافر فــي المــدارس المتشــابهة      

 .لتتمكن من القيام بعملها

عمليـــة تـــتم مـــن خاللهـــا مـــنح المؤسســـة التعليميـــة االعتـــراف بأنهـــا حققـــت الشـــروط   

لوبة شريطة أن يتم ذلك وفق معايير محددة سلفاً ومن جهة خارجيةوالمواصفات المط

االعتماد هو عملية االعتراف بالمؤسسة التعليمية أو برامج األداء والتكامـل والجـودة،   

 .التي تولد الثقة لدى المجتمع التعليمي وكافة النــاس

 

 

 

 

@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûa
 

وانطالقاً من هذه التعريفات فإن إدارة الجودة في إطار المؤسسة التربويةوانطالقاً من هذه التعريفات فإن إدارة الجودة في إطار المؤسسة التربويةوانطالقاً من هذه التعريفات فإن إدارة الجودة في إطار المؤسسة التربويةوانطالقاً من هذه التعريفات فإن إدارة الجودة في إطار المؤسسة التربوية

تعتمد أسلوب العمل الجماعي التعاوني الذي يقوم على خبرات  �

تحرص على استمرار التحسين المستمر في كافة المجاالت، كاألهداف لتعليمية،  �

وأساليب العمل والتحفيز والنظم واإلجراءات

تعمل على تقليل األخطاء إلى أدنى حد، وفق مبدأ  �

وبدون أخطاء

إضافة إلى هذه المضامين فإن إدارة الجودة  �

تتصــف بالديمومــة واالســتمرار، وهــي رحلــة طويلــة وليســت محطــة وصــول تنقضــي  

بانتهاء مدة زمنية لبرنامج بعينه

3bîãbq@Z@ï�Š‡¾a@†bànÇüa@âìèÐß

معـــــنى االعتماد معـــــنى االعتماد معـــــنى االعتماد معـــــنى االعتماد         ----

ورد المعنى اللغــوي 

في اللغـة اإلنجليزية فقد ورد مصطلح االعتماد بمعنى إقرار أو موافقة أو ثقة

  ::::المــفهــومالمــفهــومالمــفهــومالمــفهــوم        ----

ما يزال مفهوم االعتماد مختلفاً من دولة ألخرى، حيث يتم استخدامه بطرق مختلفة 

:المفاهيم ما يلي 

أنـه طريقــة أو مجموعــة إجــراءات، يــتم مــن خاللهــا  )١

التعليمية، يتبين من خاللها نقاط القوة والضعف التي توجد فيها ما يترتب عليه إعطـاء  

حكم أهلية وكفاءة هذه المؤسسة

االعتماد عملية للتأكـد مـن قـدرة الم    )٢

ــا          ــل له ــق الكام ــم يكــن التحقي ــن الجــودة إن ل ــى م ــق حــد أدن ــن خــالل تحقي وذلــك م

للمواصــفات والشــروط المتعــارف عليهــا التــي يجــب أن تتــوافر فــي المــدارس المتشــابهة      

لتتمكن من القيام بعملها

عمليـــة تـــتم مـــن خاللهـــا مـــنح المؤسســـة التعليميـــة االعتـــراف بأنهـــا حققـــت الشـــروط    )٣

والمواصفات المط

االعتماد هو عملية االعتراف بالمؤسسة التعليمية أو برامج األداء والتكامـل والجـودة،    )٤

التي تولد الثقة لدى المجتمع التعليمي وكافة النــاس



@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@†a‡Çg@ @
@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·–@oíì�a@òÄÏb«@ @

  :بأنه اإلطار المرجعي للتطوير المدرسي

وثيقة اعتراف بأن المدرسـة حققـت معـايير الجـودة المعتمـدة مـن قبـل وزارة التربيـة والتعلـيم،          

شــهد التعلــيم فــي الــيمن توســعا كميــا، وتزايــد عــدد الطلبــة الملتحقــين بــالتعليم العــام،    

أعداد المدارس، سواء العامة منها واألهلية والخاصة؛ لذا ظهرت الحاجـة إلـى   

اعتماد نظم الجودة التي تمثل مكانة بارزة على المستويات الوطنية واإلقليمية والدوليـة  

اقتصادية، تتعلق بكسر الحواجز بين الـدول  

لتبــادل الســلع والخــدمات، بــل امتــدت العولمــة لتصــبح عمليــة معقــدة وظــاهرة اجتماعيــة    

ــات        ــا المؤسس ــدة يجــب أن تتصــدى له ــديات عدي ــخ، وقــد فرضــت العولمــة تح إل

ــة هــذه          ــة لمواكب ــل دور المدرس ــل لتفعي ــو الكفي ــودة ه ــام الج ــة، ونظ ــة بفاعلي التعليم

  .العولمة، بما يساعد على االنفتاح الواعي ويقلل من التأثيرات السلبية لها

أدى تســارع التطـور فـي تقنيــات االتصـاالت والمعلومـات إلــى     

وفي مجال التعليم أدت تقنيات االتصال إلـى  

والمعلـم االطـالع   أصـبح بمقـدور الطالـب    

على جديد العلم عبر اإلنترنت، األمر الذي أدى إلـى أن تأخـذ المؤسسـات التعليميـة بنظـام      

الجودة واالعتماد؛ لتمكين الطالب والمعلم من االستخدام األمثل لهذه التقنية، وتوظيفها 

شهد العالم تزايـداً فـي إنتـاج المعرفـة بكـل أنواعهـا، ولـم يقتصـر األمـر          

وهذا  ،بل أصبح للمعرفة دور في إحداث التنمية الشاملة والمستمرة

األخذ بنظـام الجـودة لتطـوير قـدرات المؤسسـة التعليميـة مـن مؤسسـة تعليميـة          

7 

@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûaï�Š‡¾a@‹íìĐnÛaë@†bànÇüaë@ñ†ì§a @áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·

اإلطار المرجعي للتطوير المدرسيويعرف مفهوم االعتماد المدرسي في 

وثيقة اعتراف بأن المدرسـة حققـت معـايير الجـودة المعتمـدة مـن قبـل وزارة التربيـة والتعلـيم،          

  .تمنح وفق إجراءات ونظم محددة

@ï�Š‡¾a@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@ÕîjĐm@paŠ�ß@Z@ @

شــهد التعلــيم فــي الــيمن توســعا كميــا، وتزايــد عــدد الطلبــة الملتحقــين بــالتعليم العــام،    

أعداد المدارس، سواء العامة منها واألهلية والخاصة؛ لذا ظهرت الحاجـة إلـى   وتزايدت معه 

اعتماد نظم الجودة التي تمثل مكانة بارزة على المستويات الوطنية واإلقليمية والدوليـة  

  :بناء على عدد من المبررات، منها

        ::::مبررات خارجيةمبررات خارجيةمبررات خارجيةمبررات خارجية

اقتصادية، تتعلق بكسر الحواجز بين الـدول  فالعولمة ليست مجرد ظاهرة  ::::ظاهرة العولمةظاهرة العولمةظاهرة العولمةظاهرة العولمة

لتبــادل الســلع والخــدمات، بــل امتــدت العولمــة لتصــبح عمليــة معقــدة وظــاهرة اجتماعيــة    

ــات        ــا المؤسس ــدة يجــب أن تتصــدى له ــديات عدي ــخ، وقــد فرضــت العولمــة تح إل

ــة هــذه          ــة لمواكب ــل دور المدرس ــل لتفعي ــو الكفي ــودة ه ــام الج ــة، ونظ ــة بفاعلي التعليم

العولمة، بما يساعد على االنفتاح الواعي ويقلل من التأثيرات السلبية لها

أدى تســارع التطـور فـي تقنيــات االتصـاالت والمعلومـات إلــى      ::::تقنيـات االتصـاالت والمعلومـات   تقنيـات االتصـاالت والمعلومـات   تقنيـات االتصـاالت والمعلومـات   تقنيـات االتصـاالت والمعلومـات   

وفي مجال التعليم أدت تقنيات االتصال إلـى  . كسر الحواجز بين األمم والثقافات المختلفة

أصـبح بمقـدور الطالـب    ، ويم والتعلم والبحث والتقيـيم ثورة في مجال التعل

على جديد العلم عبر اإلنترنت، األمر الذي أدى إلـى أن تأخـذ المؤسسـات التعليميـة بنظـام      

الجودة واالعتماد؛ لتمكين الطالب والمعلم من االستخدام األمثل لهذه التقنية، وتوظيفها 

  .ةلتطوير قدرة المؤسسة التعليمي

شهد العالم تزايـداً فـي إنتـاج المعرفـة بكـل أنواعهـا، ولـم يقتصـر األمـر           ::::االنفجار المعرفياالنفجار المعرفياالنفجار المعرفياالنفجار المعرفي

بل أصبح للمعرفة دور في إحداث التنمية الشاملة والمستمرة ،على االنفجار المعرفي

األخذ بنظـام الجـودة لتطـوير قـدرات المؤسسـة التعليميـة مـن مؤسسـة تعليميـة          

  .عرفة إلى مؤسسة منتجة للمعرفة

 

 

 

 

@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûa
 

ويعرف مفهوم االعتماد المدرسي في 

وثيقة اعتراف بأن المدرسـة حققـت معـايير الجـودة المعتمـدة مـن قبـل وزارة التربيـة والتعلـيم،          

تمنح وفق إجراءات ونظم محددة

@ï�Š‡¾a@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@ÕîjĐm@paŠ�ß

شــهد التعلــيم فــي الــيمن توســعا كميــا، وتزايــد عــدد الطلبــة الملتحقــين بــالتعليم العــام،    

وتزايدت معه 

اعتماد نظم الجودة التي تمثل مكانة بارزة على المستويات الوطنية واإلقليمية والدوليـة  

بناء على عدد من المبررات، منها

مبررات خارجيةمبررات خارجيةمبررات خارجيةمبررات خارجية: : : : أوالًأوالًأوالًأوالً

ظاهرة العولمةظاهرة العولمةظاهرة العولمةظاهرة العولمة – ١

لتبــادل الســلع والخــدمات، بــل امتــدت العولمــة لتصــبح عمليــة معقــدة وظــاهرة اجتماعيــة    

ــة ــات       ...وثقافي ــا المؤسس ــدة يجــب أن تتصــدى له ــديات عدي ــخ، وقــد فرضــت العولمــة تح إل

ــة هــذه          ــة لمواكب ــل دور المدرس ــل لتفعي ــو الكفي ــودة ه ــام الج ــة، ونظ ــة بفاعلي التعليم

العولمة، بما يساعد على االنفتاح الواعي ويقلل من التأثيرات السلبية لها

تقنيـات االتصـاالت والمعلومـات   تقنيـات االتصـاالت والمعلومـات   تقنيـات االتصـاالت والمعلومـات   تقنيـات االتصـاالت والمعلومـات    – ٢

كسر الحواجز بين األمم والثقافات المختلفة

ثورة في مجال التعل

على جديد العلم عبر اإلنترنت، األمر الذي أدى إلـى أن تأخـذ المؤسسـات التعليميـة بنظـام      

الجودة واالعتماد؛ لتمكين الطالب والمعلم من االستخدام األمثل لهذه التقنية، وتوظيفها 

لتطوير قدرة المؤسسة التعليمي

االنفجار المعرفياالنفجار المعرفياالنفجار المعرفياالنفجار المعرفي – ٣

على االنفجار المعرفي

األخذ بنظـام الجـودة لتطـوير قـدرات المؤسسـة التعليميـة مـن مؤسسـة تعليميـة          يستدعي 

عرفة إلى مؤسسة منتجة للمعرفةناقلة للم



@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@†a‡Çg@ @
@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·–@oíì�a@òÄÏb«@ @

أن تعـيش بمعـزل عـن    علـى  دولـة قـادرة   

في ظل هذه التحديات ال يكـون لـديها خيـار، إال أن تتطـور وتتحسـن      

  .، ما يقتضي أن تأخذ مؤسسات التعليم بنظام الجودة واالعتماد

وهـذا التطـور فـي االلتحـاق رافقـه مسـتوى متواضـع        

لكفــاءة نظــام التعلــيم العــام، األمــر الــذي يســتدعي إحــداث التحســين النــوعي المطلــوب     

يعتبر ضعف القدرة المؤسسية على التخطـيط  

اإلســتراتيجي والتنفيــذ، واإلشــراف الفعــال أحــد المبــررات لألخــذ بنظــام االعتمــاد وضــمان  

الجـودة، سـواء علــى المسـتوى الـوطني أو علــى المسـتوى المؤسسـي، فالحاجــة ماسـة لتعزيــز        

علـى تشـخيص واقـع التعلـيم، واإلفـادة      

والتـي تتمثـل فـي ضـعف      ::::الفجوة بين مخرجات التعليم العام ومعـدالت االلتحـاق بالجامعـة   الفجوة بين مخرجات التعليم العام ومعـدالت االلتحـاق بالجامعـة   الفجوة بين مخرجات التعليم العام ومعـدالت االلتحـاق بالجامعـة   الفجوة بين مخرجات التعليم العام ومعـدالت االلتحـاق بالجامعـة   

وفـرص التحاقـه بـالتعليم الجـامعي، باإلضـافة إلـى نـوع        

علــيم العــام، حيــث يقبــل خريجــو التعلــيم العــام علــى 

التخصصات اإلنسانية، ويعزفون عن التخصصات العلمية والتطبيقية، وهذا ناتج عن ضعف 

العتمـاد المدرسـي إلـى أنـه يسـاعــد نظامنـا المدرسـي        

 .تسيير العمل األكاديمي وفق منظومة فعالة، توفر الرضا لجميع العـاملين في المدرسة

 .مدرسة، وتحديد المهام واألدوار

 .رفع دافعية العـمل واإلنتاج لدى العـاملين، وتنمية االنضباط الذاتي لديهم

8 

@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûaï�Š‡¾a@‹íìĐnÛaë@†bànÇüaë@ñ†ì§a @áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·

دولـة قـادرة    أيـة ففـي ظـل العولمـة لـم تعـد       ::::المنافسة العالميةالمنافسة العالميةالمنافسة العالميةالمنافسة العالمية

في ظل هذه التحديات ال يكـون لـديها خيـار، إال أن تتطـور وتتحسـن      و  ،المنافسة العالمية

، ما يقتضي أن تأخذ مؤسسات التعليم بنظام الجودة واالعتماد

        ::::مبررات داخليةمبررات داخليةمبررات داخليةمبررات داخلية

وهـذا التطـور فـي االلتحـاق رافقـه مسـتوى متواضـع         ::::تزايد الطلب االجتمـاعي علـى التعلـيم   تزايد الطلب االجتمـاعي علـى التعلـيم   تزايد الطلب االجتمـاعي علـى التعلـيم   تزايد الطلب االجتمـاعي علـى التعلـيم   

لكفــاءة نظــام التعلــيم العــام، األمــر الــذي يســتدعي إحــداث التحســين النــوعي المطلــوب     

  .لمخرجات التعليم، ونظام الجودة سيحقق هذا التحسين

يعتبر ضعف القدرة المؤسسية على التخطـيط   ::::اعلية اإلداريةاعلية اإلداريةاعلية اإلداريةاعلية اإلداريةضعف القدرة المؤسسية والفضعف القدرة المؤسسية والفضعف القدرة المؤسسية والفضعف القدرة المؤسسية والف

اإلســتراتيجي والتنفيــذ، واإلشــراف الفعــال أحــد المبــررات لألخــذ بنظــام االعتمــاد وضــمان  

الجـودة، سـواء علــى المسـتوى الـوطني أو علــى المسـتوى المؤسسـي، فالحاجــة ماسـة لتعزيــز        

علـى تشـخيص واقـع التعلـيم، واإلفـادة      القدرة المؤسسية للوزارة وفق رؤية مستقبلية قائمة 

  .من تجارب الغير إقليمياً ودولياً

الفجوة بين مخرجات التعليم العام ومعـدالت االلتحـاق بالجامعـة   الفجوة بين مخرجات التعليم العام ومعـدالت االلتحـاق بالجامعـة   الفجوة بين مخرجات التعليم العام ومعـدالت االلتحـاق بالجامعـة   الفجوة بين مخرجات التعليم العام ومعـدالت االلتحـاق بالجامعـة   

وفـرص التحاقـه بـالتعليم الجـامعي، باإلضـافة إلـى نـوع        ، مستوى الخـريج مـن التعلـيم العـام    

علــيم العــام، حيــث يقبــل خريجــو التعلــيم العــام علــى التخصـص الــذي يلتحــق بــه خــريج الت 

التخصصات اإلنسانية، ويعزفون عن التخصصات العلمية والتطبيقية، وهذا ناتج عن ضعف 

  .مخرجات التعليم العام

ï�Š‡¾a@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@ÕîjĐm@òîàçcZ@ @

العتمـاد المدرسـي إلـى أنـه يسـاعــد نظامنـا المدرسـي        لتطبيق الجودة واترجـع األهمية الخاصة 

  : التـعليمي والتربوي على

 .استمرار النــمو المهني واألكاديمي للـعاملين بالمدرسة

تسيير العمل األكاديمي وفق منظومة فعالة، توفر الرضا لجميع العـاملين في المدرسة

مدرسة، وتحديد المهام واألدوارزيادة التـعاون والتفاعل االجتماعي بين المعلمين بال

رفع دافعية العـمل واإلنتاج لدى العـاملين، وتنمية االنضباط الذاتي لديهم

 

 

 

 

@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûa
 

المنافسة العالميةالمنافسة العالميةالمنافسة العالميةالمنافسة العالمية – ٤

المنافسة العالمية

، ما يقتضي أن تأخذ مؤسسات التعليم بنظام الجودة واالعتمادجودتها

مبررات داخليةمبررات داخليةمبررات داخليةمبررات داخلية: : : : ثانياًثانياًثانياًثانياً

تزايد الطلب االجتمـاعي علـى التعلـيم   تزايد الطلب االجتمـاعي علـى التعلـيم   تزايد الطلب االجتمـاعي علـى التعلـيم   تزايد الطلب االجتمـاعي علـى التعلـيم    – ١

لكفــاءة نظــام التعلــيم العــام، األمــر الــذي يســتدعي إحــداث التحســين النــوعي المطلــوب     

لمخرجات التعليم، ونظام الجودة سيحقق هذا التحسين

ضعف القدرة المؤسسية والفضعف القدرة المؤسسية والفضعف القدرة المؤسسية والفضعف القدرة المؤسسية والف – ٢

اإلســتراتيجي والتنفيــذ، واإلشــراف الفعــال أحــد المبــررات لألخــذ بنظــام االعتمــاد وضــمان  

الجـودة، سـواء علــى المسـتوى الـوطني أو علــى المسـتوى المؤسسـي، فالحاجــة ماسـة لتعزيــز        

القدرة المؤسسية للوزارة وفق رؤية مستقبلية قائمة 

من تجارب الغير إقليمياً ودولياً

الفجوة بين مخرجات التعليم العام ومعـدالت االلتحـاق بالجامعـة   الفجوة بين مخرجات التعليم العام ومعـدالت االلتحـاق بالجامعـة   الفجوة بين مخرجات التعليم العام ومعـدالت االلتحـاق بالجامعـة   الفجوة بين مخرجات التعليم العام ومعـدالت االلتحـاق بالجامعـة    – ٣

مستوى الخـريج مـن التعلـيم العـام    

التخصـص الــذي يلتحــق بــه خــريج الت 

التخصصات اإلنسانية، ويعزفون عن التخصصات العلمية والتطبيقية، وهذا ناتج عن ضعف 

مخرجات التعليم العام

@@ï�Š‡¾a@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@ÕîjĐm@òîàçc

ترجـع األهمية الخاصة 

التـعليمي والتربوي على

استمرار النــمو المهني واألكاديمي للـعاملين بالمدرسة •

تسيير العمل األكاديمي وفق منظومة فعالة، توفر الرضا لجميع العـاملين في المدرسة •

زيادة التـعاون والتفاعل االجتماعي بين المعلمين بال •

رفع دافعية العـمل واإلنتاج لدى العـاملين، وتنمية االنضباط الذاتي لديهم •



@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@†a‡Çg@ @
@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·–@oíì�a@òÄÏb«@ @

 .نشر القيم اإليجابية ونبذ االتجاهات السلبية بين العـاملين في المدرسة

المدرســة؛ للتأكــد مــن االســتخدام  

 .زيادة اهتمام المدارس بالتحسين والتطوير المستمر لجميع عناصرها

إدارة (تعزيز الرضا الذاتي لدى كافة األطراف المعنية بالعملية التعليمية بالمدرسة 

 .قل على االرتقاء بمستوياتها، ومنافسة المعتمدة

تشجيع التنافس المشروع بين مختلف المدارس؛ لجذب أكبر عدد من المستفيدين مـن  

وزيـادة فاعليـة اسـتخدام وسـائل     

 .التأكد من االستخدام األمثل للنفقات التشغيلية للمدرسة وتحقيقها ألهدافها

تنميــة فكــر تربــوي لــدى العــاملين فــي المؤسســة التعليميــة مــرتبط بثقافــة التقــويم  

االعتماد المدرسي هو المحصلة النهائية للتـطوير المدرسـي، اسـتناداً إلـى مجـاالت ومعـايير      

الجــودة والــذي يشــكل داعمــاً مـــهما؛ لضــمان جــودة األداء المدرســي، ومواصــلة تطــويره          

  : تطبيق االعتماد المدرسي، تتمثل بالتالي

 .التحقق من استيفاء المدرسة للحد األدنى من معايير ومؤشرات جودة األداء المعتمدة

 .التحقق من امتالك المدرسة آلية داعمة؛ لـضمان الجودة والتطوير المستمر

 .مساعدة المدرسة في تحديد نقاط القوة، لتعزيزها ونقاط الضعف لتجاوزها
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@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûaï�Š‡¾a@‹íìĐnÛaë@†bànÇüaë@ñ†ì§a @áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·

نشر القيم اإليجابية ونبذ االتجاهات السلبية بين العـاملين في المدرسة

 .زيادة دافعية الطالب وتحفيزهم على التـعلم

المدرســة؛ للتأكــد مــن االســتخدام  شــيوع مبــدأ المحاســبية الذاتيــة والجماعيــة فــي   

 .األمثل للمـوارد

زيادة اهتمام المدارس بالتحسين والتطوير المستمر لجميع عناصرها

تعزيز الرضا الذاتي لدى كافة األطراف المعنية بالعملية التعليمية بالمدرسة 

 ).أولياء أمور / طالب / معلمين 

قل على االرتقاء بمستوياتها، ومنافسة المعتمدةتحفيز المدارس ذات مستوى االعتماد األ

تشجيع التنافس المشروع بين مختلف المدارس؛ لجذب أكبر عدد من المستفيدين مـن  

 .خدماتها

وزيـادة فاعليـة اسـتخدام وسـائل     . رفع كفاءة أداء المـدارس، وتنميـة مواردهـا البشـرية    

 .التعليم والتدريب المتوافرة بهذه المؤسسات

 .بكفاءات الخريجين من خالل تجويد التعـليماالرتقاء 

التأكد من االستخدام األمثل للنفقات التشغيلية للمدرسة وتحقيقها ألهدافها

 .توطيد ثقة المجتمع بالمؤسسة التعليمية المعترف بها

تنميــة فكــر تربــوي لــدى العــاملين فــي المؤسســة التعليميــة مــرتبط بثقافــة التقــويم  

  .واالعتماد وضمان الجودة

@À@@ï�Š‡¾a@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@ÕîjĐm@Òa‡çc¾a‘Ša‡Z@ @

االعتماد المدرسي هو المحصلة النهائية للتـطوير المدرسـي، اسـتناداً إلـى مجـاالت ومعـايير      

الجــودة والــذي يشــكل داعمــاً مـــهما؛ لضــمان جــودة األداء المدرســي، ومواصــلة تطــويره          

تطبيق االعتماد المدرسي، تتمثل بالتاليوعموماً فإن األهداف المرجوة من 

التحقق من استيفاء المدرسة للحد األدنى من معايير ومؤشرات جودة األداء المعتمدة

التحقق من امتالك المدرسة آلية داعمة؛ لـضمان الجودة والتطوير المستمر

مساعدة المدرسة في تحديد نقاط القوة، لتعزيزها ونقاط الضعف لتجاوزها

 

 

 

 

@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûa
 

نشر القيم اإليجابية ونبذ االتجاهات السلبية بين العـاملين في المدرسة •

زيادة دافعية الطالب وتحفيزهم على التـعلم •

شــيوع مبــدأ المحاســبية الذاتيــة والجماعيــة فــي    •

األمثل للمـوارد

زيادة اهتمام المدارس بالتحسين والتطوير المستمر لجميع عناصرها •

تعزيز الرضا الذاتي لدى كافة األطراف المعنية بالعملية التعليمية بالمدرسة  •

معلمين / 

تحفيز المدارس ذات مستوى االعتماد األ •

تشجيع التنافس المشروع بين مختلف المدارس؛ لجذب أكبر عدد من المستفيدين مـن   •

خدماتها

رفع كفاءة أداء المـدارس، وتنميـة مواردهـا البشـرية     •

التعليم والتدريب المتوافرة بهذه المؤسسات

االرتقاء  •

التأكد من االستخدام األمثل للنفقات التشغيلية للمدرسة وتحقيقها ألهدافها •

توطيد ثقة المجتمع بالمؤسسة التعليمية المعترف بها •

تنميــة فكــر تربــوي لــدى العــاملين فــي المؤسســة التعليميــة مــرتبط بثقافــة التقــويم   •

واالعتماد وضمان الجودة

@@À@@ï�Š‡¾a@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@ÕîjĐm@Òa‡çc

االعتماد المدرسي هو المحصلة النهائية للتـطوير المدرسـي، اسـتناداً إلـى مجـاالت ومعـايير      

الجــودة والــذي يشــكل داعمــاً مـــهما؛ لضــمان جــودة األداء المدرســي، ومواصــلة تطــويره          

وعموماً فإن األهداف المرجوة من . وتحسينه

التحقق من استيفاء المدرسة للحد األدنى من معايير ومؤشرات جودة األداء المعتمدة •

التحقق من امتالك المدرسة آلية داعمة؛ لـضمان الجودة والتطوير المستمر •

مساعدة المدرسة في تحديد نقاط القوة، لتعزيزها ونقاط الضعف لتجاوزها •



@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@†a‡Çg@ @
@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·–@oíì�a@òÄÏb«@ @

قيق جـودة المسـتوى التعليمـي للمدرسـة، وقـدرتها علـى تحقيـق رسـالتها التربويـة          

رفع كفاءات وقدرات العاملين في المؤسسة التعليمية في مجال إدارة الجودة وتطبيـق  

والتوظيــف األمثــل للمــوارد واإلمكانــات المتاحــة والمتــوافرة؛ لتحســين       

 .التحقق من أثر التدخالت الرسمية المنفذة في عمليات التطــوير المدرسي

ــاء        ـــنهوض واالرتق ــية؛ لل ــة والمؤسس ــية الفردي ــؤولية والتنافس ـــعور بالمس ــة الش تنمي

ــة         ــة الغاي ــإن طبيع ــي؛ ف ــاد المدرس ــوير واالعتم ــين التط ــاملي ب ــى التك ــوء المنح ــي ض ف

المشتركة لـهما تتطلب بالضرورة توحيد المجـاالت والمعـايير والمؤشـرات المسـتهدفة فـي      

ق فــإن مجــاالت ومعــايير التطــوير المدرســي، الــواردة فــي اإلطــار   

، هي مجـاالت ومعـايير االعتمـاد المدرسـي، والموزعـة معاييرهـا       
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@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûaï�Š‡¾a@‹íìĐnÛaë@†bànÇüaë@ñ†ì§a @áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·

قيق جـودة المسـتوى التعليمـي للمدرسـة، وقـدرتها علـى تحقيـق رسـالتها التربويـة          

 .ومصداقيتها، من خالل التزامها بالمعايير المعتمدة

رفع كفاءات وقدرات العاملين في المؤسسة التعليمية في مجال إدارة الجودة وتطبيـق  

 .معايير االعتماد

 .إيجاد نماذج مدرسية يقٌتدى بها

والتوظيــف األمثــل للمــوارد واإلمكانــات المتاحــة والمتــوافرة؛ لتحســين       االســتثمار 

 .مستوى األداء قياساً بالمعايير المرجعية المعتمدة

التحقق من أثر التدخالت الرسمية المنفذة في عمليات التطــوير المدرسي

ــاء        ـــنهوض واالرتق ــية؛ لل ــة والمؤسس ــية الفردي ــؤولية والتنافس ـــعور بالمس ــة الش تنمي

  .داء على مستوى المعايير المرجعية المعتمدة

ï�Š‡¾a@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@pübªZ@ @

ــة         ــة الغاي ــإن طبيع ــي؛ ف ــاد المدرس ــوير واالعتم ــين التط ــاملي ب ــى التك ــوء المنح ــي ض ف

المشتركة لـهما تتطلب بالضرورة توحيد المجـاالت والمعـايير والمؤشـرات المسـتهدفة فـي      

ق فــإن مجــاالت ومعــايير التطــوير المدرســي، الــواردة فــي اإلطــار   ومــن هــذا المنطلــ

، هي مجـاالت ومعـايير االعتمـاد المدرسـي، والموزعـة معاييرهـا       للتطوير المرجعي

  :ومؤشراتها على أحد عشر مجاالً، على النحـو التـــــالي

 .القيادة واإلدارة المدرسية

 ).البشريةإدارة وتنمية الموارد (ة الموارد البشري

 .عمليات التعليم والتعلم

 .مصادر وتقنيات التعليم والتعلم

 .تقويم عملية التعليم والتعلم

 .اإلرشاد المدرسي واإلعداد للحياة

 .القيم الخلقية والوطنية

 .حقوق الطفل وتكافؤ الفرص

 ).الموارد المادية(البيئة المدرسية 

 .الشراكة األبوية والمجتمعية

 .لمستمرالجودة والتحسين ا

 

 

 

 

@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûa
 

قيق جـودة المسـتوى التعليمـي للمدرسـة، وقـدرتها علـى تحقيـق رسـالتها التربويـة          تح •

ومصداقيتها، من خالل التزامها بالمعايير المعتمدة

رفع كفاءات وقدرات العاملين في المؤسسة التعليمية في مجال إدارة الجودة وتطبيـق   •

معايير االعتماد

إيجاد نماذج مدرسية يقٌتدى بها •

االســتثمار  •

مستوى األداء قياساً بالمعايير المرجعية المعتمدة

التحقق من أثر التدخالت الرسمية المنفذة في عمليات التطــوير المدرسي •

ــاء        • ـــنهوض واالرتق ــية؛ لل ــة والمؤسس ــية الفردي ــؤولية والتنافس ـــعور بالمس ــة الش تنمي

داء على مستوى المعايير المرجعية المعتمدةباأل

ï�Š‡¾a@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@pübª

ــة             ــة الغاي ــإن طبيع ــي؛ ف ــاد المدرس ــوير واالعتم ــين التط ــاملي ب ــى التك ــوء المنح ــي ض ف

المشتركة لـهما تتطلب بالضرورة توحيد المجـاالت والمعـايير والمؤشـرات المسـتهدفة فـي      

ومــن هــذا المنطلــ. كليهمــا

للتطوير المرجعي المرجعي

ومؤشراتها على أحد عشر مجاالً، على النحـو التـــــالي

القيادة واإلدارة المدرسية .١

الموارد البشري .٢

عمليات التعليم والتعلم .٣

مصادر وتقنيات التعليم والتعلم .٤

تقويم عملية التعليم والتعلم .٥

اإلرشاد المدرسي واإلعداد للحياة .٦

القيم الخلقية والوطنية .٧

حقوق الطفل وتكافؤ الفرص .٨

البيئة المدرسية  .٩

الشراكة األبوية والمجتمعية .١٠

الجودة والتحسين ا .١١



@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@†a‡Çg@ @
@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·–@oíì�a@òÄÏb«@ @

هي تلك المدرسة التي يتوافر فيها خصـائص ومخرجـات المدرسـة المطــورة، التـي تحقـق الحـد        

  .للمدارس المطورة األدنى من المعايير والمؤشرات المرجعية المعـتمدة في اإلطار المرجعي

  :تتكون مراحل االعتماد المـدرسي من الخـطوات اإلجرائية التـالية

  

 .وأدوات العـمل

دراسة الوثائق والمعلومـات وأدوات العــمل، الشـاملة للمعـايير والمؤشـرات      

 .تشكيل فريق إعداد الدراسة الذاتية وتحديد مهامه

 .تدريب فريق إعداد الدراسة الذاتية على منهجية وآلية الـعمل

التقـويم الـذاتي بالمدرسـة الراغبـة بالحصـول علـى االعتمـاد المدرسـي،         

وبإشراف مدير المدرسة استكمال إجراءات جمع المعـلومات والبيانات، وتحليلها، وإعداد التقرير 

اإلدارة العامـــة للجـــودة ( والملحقـــات المطلوبـــة فـــي ضـــوء متطلبـــات الجهـــة المانحـــة لالعتمـــاد 
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@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûaï�Š‡¾a@‹íìĐnÛaë@†bànÇüaë@ñ†ì§a @áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·

ñ‡ànÈ¾a@ò�Š‡àÜÛ@âbÈÛa@ÑZ@ @

هي تلك المدرسة التي يتوافر فيها خصـائص ومخرجـات المدرسـة المطــورة، التـي تحقـق الحـد        

األدنى من المعايير والمؤشرات المرجعية المعـتمدة في اإلطار المرجعي

@À@ï�Š‡¾a@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@òîvè�äß¾a‘Ša‡Z@ @

ï�Š‡¾a@†bànÇüa@òîvèäß@Z@ @

  :تتكون منهجية االعتماد المـدرسي من المراحل التالية

 .مرحلة التهيئة لالعتماد المدرسي

 .التقويم الذاتي للمدرسة/ مرحلة الدراسة

 .مرحلة التدقيق الخارجي لمـلف التقدم

 .مرحلة التقويم الخارجي

 .مرحلة اتخاذ الــقرار

 ).إعادة االعتماد(مرحلة التقويم المستمر 

ï�Š‡¾a@†bànÇüa@Ýya‹ß@Z@ @

تتكون مراحل االعتماد المـدرسي من الخـطوات اإلجرائية التـالية

 ::::مرحلة التهيئة لالعتماد المدرسي مرحلة التهيئة لالعتماد المدرسي مرحلة التهيئة لالعتماد المدرسي مرحلة التهيئة لالعتماد المدرسي 

  : خطواتها اإلجرائية

  :تقوم المدرسة الراغبة بالحصول على االعتماد باآلتي

وأدوات العـملالحصول على كافة الوثائق والمعلومات  �

دراسة الوثائق والمعلومـات وأدوات العــمل، الشـاملة للمعـايير والمؤشـرات       �

 .الخاصة بمجاالت االعتماد المدرسي

تشكيل فريق إعداد الدراسة الذاتية وتحديد مهامه �

تدريب فريق إعداد الدراسة الذاتية على منهجية وآلية الـعمل �

 ::::درسة درسة درسة درسة التقويم الذاتي للــمالتقويم الذاتي للــمالتقويم الذاتي للــمالتقويم الذاتي للــم/ / / / مرحلة الدراسة مرحلة الدراسة مرحلة الدراسة مرحلة الدراسة 

  : خطواتها اإلجرائية 

التقـويم الـذاتي بالمدرسـة الراغبـة بالحصـول علـى االعتمـاد المدرسـي،         / يتولى فريـق الدراسـة  

وبإشراف مدير المدرسة استكمال إجراءات جمع المعـلومات والبيانات، وتحليلها، وإعداد التقرير 

والملحقـــات المطلوبـــة فـــي ضـــوء متطلبـــات الجهـــة المانحـــة لالعتمـــاد 

 

 

 

 

@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûa
 

–ìÛañ‡ànÈ¾a@ò�Š‡àÜÛ@âbÈÛa@Ñ

هي تلك المدرسة التي يتوافر فيها خصـائص ومخرجـات المدرسـة المطــورة، التـي تحقـق الحـد        

األدنى من المعايير والمؤشرات المرجعية المعـتمدة في اإلطار المرجعي

@À@ï�Š‡¾a@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@òîvè�äß

ï�Š‡¾a@†bànÇüa@òîvèäß

تتكون منهجية االعتماد المـدرسي من المراحل التالية     

مرحلة التهيئة لالعتماد المدرسي •

مرحلة الدراسة •

مرحلة التدقيق الخارجي لمـلف التقدم •

مرحلة التقويم الخارجي •

مرحلة اتخاذ الــقرار •

مرحلة التقويم المستمر  •

ï�Š‡¾a@†bànÇüa@Ýya‹ß

تتكون مراحل االعتماد المـدرسي من الخـطوات اإلجرائية التـالية     

مرحلة التهيئة لالعتماد المدرسي مرحلة التهيئة لالعتماد المدرسي مرحلة التهيئة لالعتماد المدرسي مرحلة التهيئة لالعتماد المدرسي  •

خطواتها اإلجرائية  

تقوم المدرسة الراغبة بالحصول على االعتماد باآلتي 

مرحلة الدراسة مرحلة الدراسة مرحلة الدراسة مرحلة الدراسة  •

خطواتها اإلجرائية   

يتولى فريـق الدراسـة  

وبإشراف مدير المدرسة استكمال إجراءات جمع المعـلومات والبيانات، وتحليلها، وإعداد التقرير 

والملحقـــات المطلوبـــة فـــي ضـــوء متطلبـــات الجهـــة المانحـــة لالعتمـــاد 



@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@†a‡Çg@ @
@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·–@oíì�a@òÄÏb«@ @

، ونماذج وأدوات العمل المخصصة للدراسة الذاتية، وبــعد اسـتيفاء المــدرسة كافـة     

متطلبات الدراسـة الذاتيـة وملـف التقـدم لالعتمـاد، تسـتكمل إجـراءات تسـليمها رسـمياً لفريـق           

 :بخطوات العمل اإلجرائية التالية

إجراء مراجعة وتدقيق مكتبي لـملف المدرسة ومحتوياته؛ للتحقق من اسـتيفاء  

إجراء مراجعة وتـدقيق مكتبـي للدراسـة الذاتيـة المنفـذة مـن قبـل المدرسـة؛         

 .للتحقق مكتبياً من استيفائها للمتطلبات والمعايير المطلوبة

إعــداد تقريــر حــول نتــائج التــدقيق والمراجعــة المكتبيــة، يتضــمن التحديــد   

النزول الميداني للمدرسة؛ إلجراء عملية مراجعة وتـدقيق داخلـي   

 .ميداني؛ للتحقق من المعلومات والبيانات التقييمية المرفوعة

ــات     ــة بالمالحظـ ــى المدرسـ ــمي علـ ــرد الرسـ ــة  الـ ــات الناقصـ والمتطلبـ

 .أشهر) ٦(واإليضاحية، مع تحديد فترة زمنية الستكمالها أقصاها 

ــة والتــدقيق       ــة المراجع ــة وإجــراء عملي ــداني للمدرس ــزول المي الن

 .الداخلي، والتحقق من صحة المعـلومات والبيانات
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@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûaï�Š‡¾a@‹íìĐnÛaë@†bànÇüaë@ñ†ì§a @áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·

، ونماذج وأدوات العمل المخصصة للدراسة الذاتية، وبــعد اسـتيفاء المــدرسة كافـة     

متطلبات الدراسـة الذاتيـة وملـف التقـدم لالعتمـاد، تسـتكمل إجـراءات تسـليمها رسـمياً لفريـق           

  .الجودة واالعتماد بالمديرية

  :ويتكون ملف التقدم لالعتماد من اآلتي

 .البيانات األساسية للمدرسة

 .رؤية المدرسة ورسالتها

 .تقرير إجمالي للتقويم الذاتي

 .التقويم الذاتي استمارة

 .نتائج تقويم األداء

 .خطة التطوير المدرسي

  ).إن وجدت(مرفقات 

 ::::مرحلة التدقيق الخارجي لمـلف التقدممرحلة التدقيق الخارجي لمـلف التقدممرحلة التدقيق الخارجي لمـلف التقدممرحلة التدقيق الخارجي لمـلف التقدم

  : خطواتها اإلجرائية 

بخطوات العمل اإلجرائية التاليةيتولى فريق الجودة بالمديرية القيام 

إجراء مراجعة وتدقيق مكتبي لـملف المدرسة ومحتوياته؛ للتحقق من اسـتيفاء  

 .المدرسة للمتطلبات

إجراء مراجعة وتـدقيق مكتبـي للدراسـة الذاتيـة المنفـذة مـن قبـل المدرسـة؛         

للتحقق مكتبياً من استيفائها للمتطلبات والمعايير المطلوبة

إعــداد تقريــر حــول نتــائج التــدقيق والمراجعــة المكتبيــة، يتضــمن التحديــد   

 : لإلجراءات الالحـقة والقــائمة على

النزول الميداني للمدرسة؛ إلجراء عملية مراجعة وتـدقيق داخلـي    �

ميداني؛ للتحقق من المعلومات والبيانات التقييمية المرفوعة

ــات     � ــة بالمالحظـ ــى المدرسـ ــمي علـ ــرد الرسـ الـ

واإليضاحية، مع تحديد فترة زمنية الستكمالها أقصاها 

ــة والتــدقيق       � ــة المراجع ــة وإجــراء عملي ــداني للمدرس ــزول المي الن

الداخلي، والتحقق من صحة المعـلومات والبيانات

 

 

 

 

@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûa
 

، ونماذج وأدوات العمل المخصصة للدراسة الذاتية، وبــعد اسـتيفاء المــدرسة كافـة     )واالعتماد

متطلبات الدراسـة الذاتيـة وملـف التقـدم لالعتمـاد، تسـتكمل إجـراءات تسـليمها رسـمياً لفريـق           

الجودة واالعتماد بالمديرية

ويتكون ملف التقدم لالعتماد من اآلتي

البيانات األساسية للمدرسة -

رؤية المدرسة ورسالتها -

تقرير إجمالي للتقويم الذاتي -

استمارة -

نتائج تقويم األداء -

خطة التطوير المدرسي -

مرفقات  -

مرحلة التدقيق الخارجي لمـلف التقدممرحلة التدقيق الخارجي لمـلف التقدممرحلة التدقيق الخارجي لمـلف التقدممرحلة التدقيق الخارجي لمـلف التقدم •

خطواتها اإلجرائية   

يتولى فريق الجودة بالمديرية القيام  )١

إجراء مراجعة وتدقيق مكتبي لـملف المدرسة ومحتوياته؛ للتحقق من اسـتيفاء   �

المدرسة للمتطلبات

إجراء مراجعة وتـدقيق مكتبـي للدراسـة الذاتيـة المنفـذة مـن قبـل المدرسـة؛          �

للتحقق مكتبياً من استيفائها للمتطلبات والمعايير المطلوبة

إعــداد تقريــر حــول نتــائج التــدقيق والمراجعــة المكتبيــة، يتضــمن التحديــد    �

لإلجراءات الالحـقة والقــائمة على



@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@†a‡Çg@ @
@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·–@oíì�a@òÄÏb«@ @

الرفــع الرســـمي بالنتـــائج إلـــى فريـــق الجـــودة واالعتمـــاد المدرســـي  

ملف تقدم المدرسة وتقارير فريق المديريـة  

  : الجودة واالعتماد المدرسي بالمحافظة خطوات العمل اإلجرائية التالية

ــق       ــة لفري ــة والميداني ــارير المكتبي ــدم والتق ــف التق ــة لمل ــة المكتبي الدراس

/ ى مسـتوى المدرسـة  الجودة بالمديرية؛ للتحقق من استيفاء كل المتطلبـات علـ  

الرفـع الرسـمي بالنتـائج لـإلدارة العــامة للجـودة، بطلـب تشـكيل فريـق للتقــويم          

ــات        ــن ملف ــاق صــور م ــع إرف ــاد المدرســي، م ــة لالعتم الخــارجي للمــدارس المتقدم

 .التقدم لكل مدرسة، مدعم بتقارير المراجعات المكتبية والميدانية

 :قيام اإلدارة العامة للجودة واالعتماد المدرسي بالخطوات التالية

 .إجراء دراسة مكتبية لملفات التقدم؛ للتحقق من استيفائها لكافة المتطلبات

، من حيث االنتماء والعمل )من خارج نطاق المحافظة

للنزول الميداني، من أجل التحقق من استيفاء المدرسة لمتطلبات االعتماد، الواردة في 

 .ملف التقدم على أال تتجاوز مدة التنفيذ شهرين من بداية إصدار التكليف

 .عقد لقاءات قبلية للدارسة لملفات التقدم وآلية تنفيذ المهمة

إعداد برنـامج النـزول الميـداني علـى مسـتوى كـل مدرسـة مسـتهدفة بالتنسـيق          

أيـام أثنـاء الـدوام والدراسـة     ) 

 : الفعلية، واستكمال إجراءات التقويم الميداني، استناداً إلى

 .لمعايير والمؤشرات المعتمدة
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الرفــع الرســـمي بالنتـــائج إلـــى فريـــق الجـــودة واالعتمـــاد المدرســـي   �

ملف تقدم المدرسة وتقارير فريق المديريـة  بالمحافظة، والشامل ل

 .المكتبية والميدانية

الجودة واالعتماد المدرسي بالمحافظة خطوات العمل اإلجرائية التالية إدارة

ــق       ــة لفري ــة والميداني ــارير المكتبي ــدم والتق ــف التق ــة لمل ــة المكتبي الدراس

الجودة بالمديرية؛ للتحقق من استيفاء كل المتطلبـات علـ  

 .وفريق المديرية

الرفـع الرسـمي بالنتـائج لـإلدارة العــامة للجـودة، بطلـب تشـكيل فريـق للتقــويم          

ــات        ــن ملف ــاق صــور م ــع إرف ــاد المدرســي، م ــة لالعتم الخــارجي للمــدارس المتقدم

التقدم لكل مدرسة، مدعم بتقارير المراجعات المكتبية والميدانية

 ::::الخـــــارجــــي الخـــــارجــــي الخـــــارجــــي الخـــــارجــــي مرحلة التــقويم مرحلة التــقويم مرحلة التــقويم مرحلة التــقويم 

  : خطواتها اإلجرائية

قيام اإلدارة العامة للجودة واالعتماد المدرسي بالخطوات التالية

إجراء دراسة مكتبية لملفات التقدم؛ للتحقق من استيفائها لكافة المتطلبات

من خارج نطاق المحافظة(تكليف فريق الجودة واالعتماد 

للنزول الميداني، من أجل التحقق من استيفاء المدرسة لمتطلبات االعتماد، الواردة في 

ملف التقدم على أال تتجاوز مدة التنفيذ شهرين من بداية إصدار التكليف

 : قيام فريق التقويم الخارجي بالخطوات التالية

عقد لقاءات قبلية للدارسة لملفات التقدم وآلية تنفيذ المهمة

إعداد برنـامج النـزول الميـداني علـى مسـتوى كـل مدرسـة مسـتهدفة بالتنسـيق          

 .المسبق معـها

) ٣(النزول الميداني للمدرسة المستهدفة وبمعـدل  

الفعلية، واستكمال إجراءات التقويم الميداني، استناداً إلى

 .نتائج الدراسة الذاتية �

لمعايير والمؤشرات المعتمدةأدوات التقويم الخارجي ل �

 

 

 

 

@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûa
 

إدارةتولى ت  )٢

ــق       � ــة لفري ــة والميداني ــارير المكتبي ــدم والتق ــف التق ــة لمل ــة المكتبي الدراس

الجودة بالمديرية؛ للتحقق من استيفاء كل المتطلبـات علـ  

وفريق المديرية

الرفـع الرسـمي بالنتـائج لـإلدارة العــامة للجـودة، بطلـب تشـكيل فريـق للتقــويم           �

ــات        ــن ملف ــاق صــور م ــع إرف ــاد المدرســي، م ــة لالعتم الخــارجي للمــدارس المتقدم

التقدم لكل مدرسة، مدعم بتقارير المراجعات المكتبية والميدانية

مرحلة التــقويم مرحلة التــقويم مرحلة التــقويم مرحلة التــقويم  •

خطواتها اإلجرائية  

قيام اإلدارة العامة للجودة واالعتماد المدرسي بالخطوات التالية )١

إجراء دراسة مكتبية لملفات التقدم؛ للتحقق من استيفائها لكافة المتطلبات �

تكليف فريق الجودة واالعتماد  �

للنزول الميداني، من أجل التحقق من استيفاء المدرسة لمتطلبات االعتماد، الواردة في 

ملف التقدم على أال تتجاوز مدة التنفيذ شهرين من بداية إصدار التكليف

قيام فريق التقويم الخارجي بالخطوات التالية )٢

عقد لقاءات قبلية للدارسة لملفات التقدم وآلية تنفيذ المهمة �

إعداد برنـامج النـزول الميـداني علـى مسـتوى كـل مدرسـة مسـتهدفة بالتنسـيق           �

المسبق معـها

النزول الميداني للمدرسة المستهدفة وبمعـدل   �

الفعلية، واستكمال إجراءات التقويم الميداني، استناداً إلى



@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@†a‡Çg@ @
@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·–@oíì�a@òÄÏb«@ @

 .الرفع بالتقرير الختامي لإلدارة العـامة للجـودة واالعتماد المدرسي

دراسة تقارير ونتائج التقويم الخـارجي، والتوصـيات والمقترحـات المرفوعـة مـن      

اتخــاذ القــرار النهـــائي بمــنح المدرســة شهـــادة االعتمــاد، أو التأجيــل مــع تــدعيم  

استكمال إجراءات إصدار شهادة االعتماد المدرسي وشهادات التقـدير للعــاملين،   

وصــرف الحــافز المــادي المعتمــد علــى مســتوى المــدارس، وترتيبــات إيصــالها إلــى   

استكمال إجراءات إبالغ المدارس التي تم تأجيـل منحهـا شـهادات االعتمـاد، مـع      

جيل، والفترة المتاحة أمامهـا؛ السـتيفاء المعالجـات المطلوبـة،     

تقوم المدرسة الحاصلة على االعتماد المدرسي بإعـداد خطـط سـنوية؛ لضـمان     

 .بها لفريق الجودة بالمديرية

يقوم فريق الجـودة بالمديريـة بالمراجعـة واإلشـراف علـى خطـة ضـمان الجـودة         

مرة كـل سـنة؛ لمتابعـة عمليـة التطـوير والتحسـين المسـتمر        

 .الجودة واالعتماد بالمحافظة

كـل خمـس سـنوات؛ لضـمان اسـتمرارية الجـودة فـي        

 .أدائها ومخرجاتها، حيث يتم تنفيذ المراحل السابقة أثناء إعادة االعتماد
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 .عرض ومناقشة النتائج مع إدارة المدرسة

 .إعداد التقرير الختامي الفردي والجماعي

الرفع بالتقرير الختامي لإلدارة العـامة للجـودة واالعتماد المدرسي

 : : : : مرحلة اتخاذ القرار مرحلة اتخاذ القرار مرحلة اتخاذ القرار مرحلة اتخاذ القرار 

  : خطواتها اإلجرائية

 : قيام اإلدارة الــعامة للجـودة واالعتماد بالخطوات اآلتية 

دراسة تقارير ونتائج التقويم الخـارجي، والتوصـيات والمقترحـات المرفوعـة مـن      

 .فرق التقويم الخـارجي

اتخــاذ القــرار النهـــائي بمــنح المدرســة شهـــادة االعتمــاد، أو التأجيــل مــع تــدعيم  

 .باب الواضحةالقرارات النهائية بالمبررات واألس

استكمال إجراءات إصدار شهادة االعتماد المدرسي وشهادات التقـدير للعــاملين،   

وصــرف الحــافز المــادي المعتمــد علــى مســتوى المــدارس، وترتيبــات إيصــالها إلــى   

 .المدارس المعتمدة

استكمال إجراءات إبالغ المدارس التي تم تأجيـل منحهـا شـهادات االعتمـاد، مـع      

جيل، والفترة المتاحة أمامهـا؛ السـتيفاء المعالجـات المطلوبـة،     إيضاح أسباب التأ

 .أشهر إلى سنــة )٦( بين والمقدرة ما

 ): ): ): ): إعادة االعتمادإعادة االعتمادإعادة االعتمادإعادة االعتماد( ( ( ( مرحلة التقويم المستمر مرحلة التقويم المستمر مرحلة التقويم المستمر مرحلة التقويم المستمر 

  : خطواتها اإلجرائية

تقوم المدرسة الحاصلة على االعتماد المدرسي بإعـداد خطـط سـنوية؛ لضـمان     

بها لفريق الجودة بالمديريةالجودة والتطوير المستمر، والرفع 

يقوم فريق الجـودة بالمديريـة بالمراجعـة واإلشـراف علـى خطـة ضـمان الجـودة         

مرة كـل سـنة؛ لمتابعـة عمليـة التطـوير والتحسـين المسـتمر         يبالنزول الميدان

الجودة واالعتماد بالمحافظة إدارةوفق الخطة الموضوعة، ورفع تقرير إلى 

كـل خمـس سـنوات؛ لضـمان اسـتمرارية الجـودة فـي        يتم إعادة اعتماد المدرسـة  

أدائها ومخرجاتها، حيث يتم تنفيذ المراحل السابقة أثناء إعادة االعتماد

 

 

 

 

@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûa
 

عرض ومناقشة النتائج مع إدارة المدرسة  �

إعداد التقرير الختامي الفردي والجماعي �

الرفع بالتقرير الختامي لإلدارة العـامة للجـودة واالعتماد المدرسي �

مرحلة اتخاذ القرار مرحلة اتخاذ القرار مرحلة اتخاذ القرار مرحلة اتخاذ القرار  •

خطواتها اإلجرائية  

قيام اإلدارة الــعامة للجـودة واالعتماد بالخطوات اآلتية 

دراسة تقارير ونتائج التقويم الخـارجي، والتوصـيات والمقترحـات المرفوعـة مـن       �

فرق التقويم الخـارجي

اتخــاذ القــرار النهـــائي بمــنح المدرســة شهـــادة االعتمــاد، أو التأجيــل مــع تــدعيم   �

القرارات النهائية بالمبررات واألس

استكمال إجراءات إصدار شهادة االعتماد المدرسي وشهادات التقـدير للعــاملين،    �

وصــرف الحــافز المــادي المعتمــد علــى مســتوى المــدارس، وترتيبــات إيصــالها إلــى   

المدارس المعتمدة

استكمال إجراءات إبالغ المدارس التي تم تأجيـل منحهـا شـهادات االعتمـاد، مـع       �

إيضاح أسباب التأ

والمقدرة ما

مرحلة التقويم المستمر مرحلة التقويم المستمر مرحلة التقويم المستمر مرحلة التقويم المستمر  •

خطواتها اإلجرائية  

تقوم المدرسة الحاصلة على االعتماد المدرسي بإعـداد خطـط سـنوية؛ لضـمان      �

الجودة والتطوير المستمر، والرفع 

يقوم فريق الجـودة بالمديريـة بالمراجعـة واإلشـراف علـى خطـة ضـمان الجـودة          �

بالنزول الميدان

وفق الخطة الموضوعة، ورفع تقرير إلى 

يتم إعادة اعتماد المدرسـة   �

أدائها ومخرجاتها، حيث يتم تنفيذ المراحل السابقة أثناء إعادة االعتماد



@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@†a‡Çg@ @
@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·–@oíì�a@òÄÏb«@ @

يهدف االعتماد المدرسي إلى تحقيق أفضل مسـتويات الجـودة فـي التــعليم؛ لــذا كـان ال بـد مـن         

  : وضع مبادئ وضوابط عامة يقوم عليها ويسترشد بها، والتي من أهمها

ــوفر ف       ــي ت ــفوف، الت ــل والص ــة المراح ـــامة المكتمل ــدارس الع ــون للم ــروط  أن يك ــا ش يه

 .ومتطلبات االعتماد المدرسي أحقية التقدم للحصول على االعتماد المدرسي

أن تحصل المدارس األهلية والخاصة على االعتماد المدرسي بموجب رسوم محـددة وفقـاً   

ونمــاذج وأدوات عمــل متعــددة 

ألغراض، ومراحل وخطوات عمل مكتبية وميدانيـة داخليـة وخارجيـة مـن     

المدرســـي، والممارســـات اإلشـــرافية   

والتقويمية على األداء المدرسي، وتدريب العـاملين على اسـتخدامها وتوظيفهـا بفاعليـة    

ــدارس    ــويه ســمعة الم ــي أداة تســتخدم لتش ــا  المدرس ــراز عيوبه ، وإب

 .، وهذا يستوجب االلتزام باألهداف المحددة سلفاً لالعتماد المدرسي

أن يقوم االعتماد المدرسي على عمليات التقويم المبنية على األدلـة والبـراهين وذلـك    

التطــوير المدرســي  الجــودة وجــاالت 

 .البراهين

ــة؛ ألن       ــرامج فاعل ــى تبنــي ب ــالجودة واالعتمــاد المدرســي عل ــات المعنيــة ب أن تعمــل الجه

يكون االعتماد المدرسـي مطلبـاً اجتماعيـاً يسـعى المجتمـع لتحقيقـه، وجعلـه ممارسـة         

 .أن يستند االعتماد على المنهجية العلمية والحوار المستمر من أجل تحسين األداء

أن تعتمد منهجية االعتماد على التقويم الذاتي الذي تقـوم بـه المؤسسـة، وفقـا لألسـس      

 .وتعليم وتعلم أبنائهأن تدعم شهادة االعتماد ثقة المجتمع المحلي بمؤسساته التعليمية 

أن يتم االعتماد لمصلحة المتعلمين أوال في جميع المراحل؛ من أجل ضـمان وجـود فـرص    

 .حياتية تربوية فاعلة في إعداد أجيال جديدة من أجل مستقبل مشرق
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يهدف االعتماد المدرسي إلى تحقيق أفضل مسـتويات الجـودة فـي التــعليم؛ لــذا كـان ال بـد مـن         

وضع مبادئ وضوابط عامة يقوم عليها ويسترشد بها، والتي من أهمها

 .أن يمارس في إطار من النزاهة والشفافية والحيادية

ــوفر ف       ــي ت ــفوف، الت ــل والص ــة المراح ـــامة المكتمل ــدارس الع ــون للم أن يك

ومتطلبات االعتماد المدرسي أحقية التقدم للحصول على االعتماد المدرسي

أن تحصل المدارس األهلية والخاصة على االعتماد المدرسي بموجب رسوم محـددة وفقـاً   

 .لالئحة منظمة لـذلك

ونمــاذج وأدوات عمــل متعــددة  استرشــاديةالبــد لـــالعتماد المدرســي مــن مرجعيــات عمــل  

ألغراض، ومراحل وخطوات عمل مكتبية وميدانيـة داخليـة وخارجيـة مـن     األهداف وا

المدرســـي، والممارســـات اإلشـــرافية    منظـــور تكـــاملي لعمليـــات التطـــوير واالعتمـــاد    

والتقويمية على األداء المدرسي، وتدريب العـاملين على اسـتخدامها وتوظيفهـا بفاعليـة    

 .امن أجل ضمان موضوعية ممارساته

ــاد  ــدارس    أال يكــون االعتم ــويه ســمعة الم ــي أداة تســتخدم لتش المدرس

، وهذا يستوجب االلتزام باألهداف المحددة سلفاً لالعتماد المدرسيونقائص منتسبيها

أن يقوم االعتماد المدرسي على عمليات التقويم المبنية على األدلـة والبـراهين وذلـك    

ــايير وم    جــاالت باســتخدام مؤشــرات األداء المحــددة فــي مع

البراهينوالمعتمدة، والتحقق المستقل والفعال من صحة األدلة 

ــة؛ ألن       ــرامج فاعل ــى تبنــي ب ــالجودة واالعتمــاد المدرســي عل ــات المعنيــة ب أن تعمــل الجه

يكون االعتماد المدرسـي مطلبـاً اجتماعيـاً يسـعى المجتمـع لتحقيقـه، وجعلـه ممارسـة         

 .والعـاملين فيهامقبولة من المدرسة 

أن يستند االعتماد على المنهجية العلمية والحوار المستمر من أجل تحسين األداء

أن تعتمد منهجية االعتماد على التقويم الذاتي الذي تقـوم بـه المؤسسـة، وفقـا لألسـس      

 .العلمية المتعارف عليها

أن تدعم شهادة االعتماد ثقة المجتمع المحلي بمؤسساته التعليمية 

أن يتم االعتماد لمصلحة المتعلمين أوال في جميع المراحل؛ من أجل ضـمان وجـود فـرص    

حياتية تربوية فاعلة في إعداد أجيال جديدة من أجل مستقبل مشرق

 

 

 

 

@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûa
 

ï�Š‡¾a@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†⁄@òà×b¨a@Áiaì›Ûaë@ù†bj¾a

يهدف االعتماد المدرسي إلى تحقيق أفضل مسـتويات الجـودة فـي التــعليم؛ لــذا كـان ال بـد مـن         

وضع مبادئ وضوابط عامة يقوم عليها ويسترشد بها، والتي من أهمها

أن يمارس في إطار من النزاهة والشفافية والحيادية •

ــوفر ف       • ــي ت ــفوف، الت ــل والص ــة المراح ـــامة المكتمل ــدارس الع ــون للم أن يك

ومتطلبات االعتماد المدرسي أحقية التقدم للحصول على االعتماد المدرسي

أن تحصل المدارس األهلية والخاصة على االعتماد المدرسي بموجب رسوم محـددة وفقـاً    •

لالئحة منظمة لـذلك

البــد لـــالعتماد المدرســي مــن مرجعيــات عمــل   •

األهداف وا

منظـــور تكـــاملي لعمليـــات التطـــوير واالعتمـــاد    

والتقويمية على األداء المدرسي، وتدريب العـاملين على اسـتخدامها وتوظيفهـا بفاعليـة    

من أجل ضمان موضوعية ممارساته

ــاد  • أال يكــون االعتم

ونقائص منتسبيها

أن يقوم االعتماد المدرسي على عمليات التقويم المبنية على األدلـة والبـراهين وذلـك     •

ــايير وم    باســتخدام مؤشــرات األداء المحــددة فــي مع

المعتمدة، والتحقق المستقل والفعال من صحة األدلة 

ــة؛ ألن       • ــرامج فاعل ــى تبنــي ب ــالجودة واالعتمــاد المدرســي عل ــات المعنيــة ب أن تعمــل الجه

يكون االعتماد المدرسـي مطلبـاً اجتماعيـاً يسـعى المجتمـع لتحقيقـه، وجعلـه ممارسـة         

مقبولة من المدرسة 

أن يستند االعتماد على المنهجية العلمية والحوار المستمر من أجل تحسين األداء •

أن تعتمد منهجية االعتماد على التقويم الذاتي الذي تقـوم بـه المؤسسـة، وفقـا لألسـس       •

العلمية المتعارف عليها

أن تدعم شهادة االعتماد ثقة المجتمع المحلي بمؤسساته التعليمية  •

أن يتم االعتماد لمصلحة المتعلمين أوال في جميع المراحل؛ من أجل ضـمان وجـود فـرص     •

حياتية تربوية فاعلة في إعداد أجيال جديدة من أجل مستقبل مشرق



@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@†a‡Çg@ @
@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·–@oíì�a@òÄÏb«@ @

  برنامج التطوير املدرسي كمدخل للجودة واالعتماد املدرسي

برنامج التطوير المدرسي في الجمهورية اليمنية فـي ضـوء نتـائج المراجعـة     

ــؤمن االســتجابة       ــا ي ــة، وبم ــة والتربوي ــة التعليمي ــراهن للعملي ــة للوضــع ال التحليليــة والتقييمي

 .، ليكون مدخل للجودة واالعتماد المدرسي

تلك الجهود المخططة التي تبذلها األطراف المعنية بالعمليـة  

التعليمية بالمدرسة؛ لتطوير ممارسات العمل التربوي والتعليمـي المختلفـة، والنهـوض واالرتقـاء     

المعايير المرجعية المعتمدة لجـودة األداء المدرسي، بهدف تحسـين فـرص   

السعي إلي تطوير المدرسة تطويرا متكامال؛ لتكون قادرة بفاعلية وكفاءة على تقديم أفضل 

  .الممارسات التربوية والتعليمية وفقا لمعايير الجودة واالعتماد المدرسي 

باالرتقاء بمستوى األداء التربوي والتعليمي، وبما يؤدى إلى مخرجات تمتلـك  

المعرفة الكافية والمهـارة العاليـة والقـيم األصـيلة؛ ليكونـوا قـادرين علـى تلبيـة متطلبـاتهم          

  .الحياتية وتوجهات التنمية الشاملة ومواكبة التطورات العصرية الحديثة

ر القائم علي المدرسة إلى  تعزيز قدرات المدرسـة وفقـا لحاجاتهـا؛ لتمكينهـا مـن      

تحسين أدائها، واالرتقاء بجودة مخرجاتها التعليميـة، مـن خـالل تـوفير بيئـة مدرسـية وتعليميـة        

جاذبة آمنة وصحية، وشـراكة أبويـة ومجتمعيـة فاعلـة، مـع تطـوير قـدرات اإلدارة المدرسـية،         

هارات المهنية والعلمية والقيم التربوية، وتوظيف تقنيات التعلم الحديثة 

 .وإثرائها، مع االهتمام باألنشطة الصفية التي تنمى قدرات الطالب الذاتية
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برنامج التطوير املدرسي كمدخل للجودة واالعتماد املدرسي

برنامج التطوير المدرسي في الجمهورية اليمنية فـي ضـوء نتـائج المراجعـة      إعداد

ــؤمن االســتجابة       ــا ي ــة، وبم ــة والتربوي ــة التعليمي ــراهن للعملي ــة للوضــع ال التحليليــة والتقييمي

، ليكون مدخل للجودة واالعتماد المدرسيالحقيقية لتحدياته ومشكالته النوعية

ï�Š‡¾a@‹íìĐnÛa@éßìèÐßZ 

تلك الجهود المخططة التي تبذلها األطراف المعنية بالعمليـة  : بالتطوير المدرسي أنه

التعليمية بالمدرسة؛ لتطوير ممارسات العمل التربوي والتعليمـي المختلفـة، والنهـوض واالرتقـاء     

المعايير المرجعية المعتمدة لجـودة األداء المدرسي، بهدف تحسـين فـرص   بمستوى األداء إلى مستوى 

  .ليم الطالب واالرتقاء بمستوياتهم التحصيلية

ï�Š‡¾a@‹íìĐnÛa@òíúŠZ 

السعي إلي تطوير المدرسة تطويرا متكامال؛ لتكون قادرة بفاعلية وكفاءة على تقديم أفضل 

الممارسات التربوية والتعليمية وفقا لمعايير الجودة واالعتماد المدرسي 

ï�Š‡¾a@‹íìĐnÛa@òÛb�ŠZ 

باالرتقاء بمستوى األداء التربوي والتعليمي، وبما يؤدى إلى مخرجات تمتلـك   أن تلتزم المدرسة

المعرفة الكافية والمهـارة العاليـة والقـيم األصـيلة؛ ليكونـوا قـادرين علـى تلبيـة متطلبـاتهم          

الحياتية وتوجهات التنمية الشاملة ومواكبة التطورات العصرية الحديثة

ï�Š‡¾a@‹íìĐnÛa@òàèßZ 

ر القائم علي المدرسة إلى  تعزيز قدرات المدرسـة وفقـا لحاجاتهـا؛ لتمكينهـا مـن      

تحسين أدائها، واالرتقاء بجودة مخرجاتها التعليميـة، مـن خـالل تـوفير بيئـة مدرسـية وتعليميـة        

جاذبة آمنة وصحية، وشـراكة أبويـة ومجتمعيـة فاعلـة، مـع تطـوير قـدرات اإلدارة المدرسـية،         

هارات المهنية والعلمية والقيم التربوية، وتوظيف تقنيات التعلم الحديثة إكساب المعلمين الم

وإثرائها، مع االهتمام باألنشطة الصفية التي تنمى قدرات الطالب الذاتية

 

 

 

 

@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûa
 

برنامج التطوير املدرسي كمدخل للجودة واالعتماد املدرسي
  

إعدادلقد تم         

ــؤمن االســتجابة       ــا ي ــة، وبم ــة والتربوي ــة التعليمي ــراهن للعملي ــة للوضــع ال التحليليــة والتقييمي

الحقيقية لتحدياته ومشكالته النوعية

ï�Š‡¾a@‹íìĐnÛa@éßìèÐß

بالتطوير المدرسي أنهنعني     

التعليمية بالمدرسة؛ لتطوير ممارسات العمل التربوي والتعليمـي المختلفـة، والنهـوض واالرتقـاء     

بمستوى األداء إلى مستوى 

ليم الطالب واالرتقاء بمستوياتهم التحصيليةتع

ï�Š‡¾a@‹íìĐnÛa@òíúŠ

السعي إلي تطوير المدرسة تطويرا متكامال؛ لتكون قادرة بفاعلية وكفاءة على تقديم أفضل 

الممارسات التربوية والتعليمية وفقا لمعايير الجودة واالعتماد المدرسي 

ï�Š‡¾a@‹íìĐnÛa@òÛb�Š

أن تلتزم المدرسة

المعرفة الكافية والمهـارة العاليـة والقـيم األصـيلة؛ ليكونـوا قـادرين علـى تلبيـة متطلبـاتهم          

الحياتية وتوجهات التنمية الشاملة ومواكبة التطورات العصرية الحديثة

ï�Š‡¾a@‹íìĐnÛa@òàèß

ر القائم علي المدرسة إلى  تعزيز قدرات المدرسـة وفقـا لحاجاتهـا؛ لتمكينهـا مـن      يسعى التطوي 

تحسين أدائها، واالرتقاء بجودة مخرجاتها التعليميـة، مـن خـالل تـوفير بيئـة مدرسـية وتعليميـة        

جاذبة آمنة وصحية، وشـراكة أبويـة ومجتمعيـة فاعلـة، مـع تطـوير قـدرات اإلدارة المدرسـية،         

إكساب المعلمين الم

وإثرائها، مع االهتمام باألنشطة الصفية التي تنمى قدرات الطالب الذاتية

@ @

@ @



@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@†a‡Çg@ @
@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·–@oíì�a@òÄÏb«@ @

ال شك في أن الهدف الذي نسعى إليه جمعياً من خالل التطـوير المدرسـي، هـو تحسـين فـرص      

ئنــا، واالرتقــاء بمســتوياتهم التحصــيلية، وذلــك مــن خــالل تطــوير مدارســنا، لتصــبح  

أكثــر قــدرة علــى تقــديم النوعيــة التعليميــة، التــي تتناســب وتحقيــق هــذا الهـــدف، مــن خــالل   

التطوير المدرسي الفعال والذي يتمركز على المدرسـة ـ ويقـوم فـي المقـام األول علـى الجــهود        

/ معلمـين / طـالب  / إدارة (والمـؤثرين فـي عملياتهـا والمتـأثرين بنتائجهـا      

، ونظراً لتمايز )أفراد المجتمع المحلي  وغيرهم من المعنيين اآلخرين

المدارس عـن بعضـها فـإن أولويـات التطـوير تتبـاين مـن مدرسـة إلـى أخـرى، والمنطـق يقتضـي أن             

ئولة عــن تطــوير ذاتهــا بــذاتها، فــأفراد أي مجتمــع مدرســي هــم    

األكثر دراية بنقاط ومواطن الضعف في مدرستهم، ومن ثـم فهـم األكثـر قـدرة علـى تشـخيص       

فجـوات األداء فــي ممارســاتهم،  وتبعــاً لــذلك فهــم األكثـر قــدرة وحرصــاً علــى اســتثمار الفــرص   

طـوير مدرسـتهم، مـن خـالل تضـافر جهـودهم       

لتعزيز نقاط القوة وعالج نقاط الضعف، ومـن ثـم تجـاوز فجـوات األداء مـن ناحيـة، مـع التحديـد         

) من قبل المسـتويات التربويـة والتعليميـة العليـا    

طــوير المدرســي المنشــود مــن ناحيــة  

  .يمكن تهيئة المدرسة للحصول على االعتماد المدرسي

تهيئــة المــوارد الماديــة والبشــرية بحســب حاجــات كــل مدرســة؛ لتمكينهــا مــن تحســين أدائهــا 

تقـاء بمسـتوى خـدماتها التربويـة والتعليميـة بمـا       

توفير بيئة مدرسية وتعليمية جاذبة وآمنه وصـحية، داعمـة للـتعلم والمنافسـة اإليجابيـة      

بمسـتوى التعلـيم والـتعلم وفقـاً لمعـايير الجـودة       
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ï�Š‡¾a@‹íìĐnÛa@òîçbßZ 

ال شك في أن الهدف الذي نسعى إليه جمعياً من خالل التطـوير المدرسـي، هـو تحسـين فـرص      

ئنــا، واالرتقــاء بمســتوياتهم التحصــيلية، وذلــك مــن خــالل تطــوير مدارســنا، لتصــبح  

أكثــر قــدرة علــى تقــديم النوعيــة التعليميــة، التــي تتناســب وتحقيــق هــذا الهـــدف، مــن خــالل   

التطوير المدرسي الفعال والذي يتمركز على المدرسـة ـ ويقـوم فـي المقـام األول علـى الجــهود        

والمـؤثرين فـي عملياتهـا والمتـأثرين بنتائجهـا      الذاتية للعاملين فيهـا،  

أفراد المجتمع المحلي  وغيرهم من المعنيين اآلخرين/ أعضاء مجلس آباء وأمهات

المدارس عـن بعضـها فـإن أولويـات التطـوير تتبـاين مـن مدرسـة إلـى أخـرى، والمنطـق يقتضـي أن             

ئولة عــن تطــوير ذاتهــا بــذاتها، فــأفراد أي مجتمــع مدرســي هــم    تكــون كــل مدرســة هــي المســ 

األكثر دراية بنقاط ومواطن الضعف في مدرستهم، ومن ثـم فهـم األكثـر قـدرة علـى تشـخيص       

فجـوات األداء فــي ممارســاتهم،  وتبعــاً لــذلك فهــم األكثـر قــدرة وحرصــاً علــى اســتثمار الفــرص   

طـوير مدرسـتهم، مـن خـالل تضـافر جهـودهم       المتاحة أمامهم لبناء وتنفيذ الخطـط المناسـبة لت  

لتعزيز نقاط القوة وعالج نقاط الضعف، ومـن ثـم تجـاوز فجـوات األداء مـن ناحيـة، مـع التحديـد         

من قبل المسـتويات التربويـة والتعليميـة العليـا    (الدقيق لمجاالت الدعم والمساندة الخارجية 

طــوير المدرســي المنشــود مــن ناحيــة  لتهيئــة المدرســة وفقــاً لمعــايير جــودة األداء المدرســي للت 

يمكن تهيئة المدرسة للحصول على االعتماد المدرسي -أيضاً  -ومن هذا المنطلق 

ï�Š‡¾a@‹íìĐnÜÛ@âbÈÛa@Ò‡�aZ 

تهيئــة المــوارد الماديــة والبشــرية بحســب حاجــات كــل مدرســة؛ لتمكينهــا مــن تحســين أدائهــا 

تقـاء بمسـتوى خـدماتها التربويـة والتعليميـة بمـا       وتجويد مخرجاتهـا التعليميـة، والنهـوض واالر   

  .يتوافق مع معايير الجودة واالعتماد المدرسي

ï�Š‡¾a@‹íìĐnÜÛ@@òîÇ‹ÐÛa@Òa‡çþaZ 

توفير بيئة مدرسية وتعليمية جاذبة وآمنه وصـحية، داعمـة للـتعلم والمنافسـة اإليجابيـة      

  

بمسـتوى التعلـيم والـتعلم وفقـاً لمعـايير الجـودة       تحسين ممارسات التعليم والـتعلم، واالرتقـاء   

 .واالعتماد المدرسي

 

 

 

 

@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûa
 

ï�Š‡¾a@‹íìĐnÛa@òîçbß

ال شك في أن الهدف الذي نسعى إليه جمعياً من خالل التطـوير المدرسـي، هـو تحسـين فـرص          

ئنــا، واالرتقــاء بمســتوياتهم التحصــيلية، وذلــك مــن خــالل تطــوير مدارســنا، لتصــبح  تعلــيم أبنا

أكثــر قــدرة علــى تقــديم النوعيــة التعليميــة، التــي تتناســب وتحقيــق هــذا الهـــدف، مــن خــالل   

التطوير المدرسي الفعال والذي يتمركز على المدرسـة ـ ويقـوم فـي المقـام األول علـى الجــهود        

الذاتية للعاملين فيهـا،  

أعضاء مجلس آباء وأمهات

المدارس عـن بعضـها فـإن أولويـات التطـوير تتبـاين مـن مدرسـة إلـى أخـرى، والمنطـق يقتضـي أن             

تكــون كــل مدرســة هــي المســ 

األكثر دراية بنقاط ومواطن الضعف في مدرستهم، ومن ثـم فهـم األكثـر قـدرة علـى تشـخيص       

فجـوات األداء فــي ممارســاتهم،  وتبعــاً لــذلك فهــم األكثـر قــدرة وحرصــاً علــى اســتثمار الفــرص   

المتاحة أمامهم لبناء وتنفيذ الخطـط المناسـبة لت  

لتعزيز نقاط القوة وعالج نقاط الضعف، ومـن ثـم تجـاوز فجـوات األداء مـن ناحيـة، مـع التحديـد         

الدقيق لمجاالت الدعم والمساندة الخارجية 

لتهيئــة المدرســة وفقــاً لمعــايير جــودة األداء المدرســي للت 

ومن هذا المنطلق . أخرى

ï�Š‡¾a@‹íìĐnÜÛ@âbÈÛa@Ò‡�a

تهيئــة المــوارد الماديــة والبشــرية بحســب حاجــات كــل مدرســة؛ لتمكينهــا مــن تحســين أدائهــا 

وتجويد مخرجاتهـا التعليميـة، والنهـوض واالر   

يتوافق مع معايير الجودة واالعتماد المدرسي

ï�Š‡¾a@‹íìĐnÜÛ@@òîÇ‹ÐÛa@Òa‡çþa

توفير بيئة مدرسية وتعليمية جاذبة وآمنه وصـحية، داعمـة للـتعلم والمنافسـة اإليجابيـة       �

  .بين الطالب

تحسين ممارسات التعليم والـتعلم، واالرتقـاء    �

واالعتماد المدرسي



@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@†a‡Çg@ @
@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·–@oíì�a@òÄÏb«@ @

 .تعزيز تكافؤ الفرص وتنمية القيم الدينية والخلقية والوطنية والتربوية لدى الطالب

ــة     ــين الممارســـات التربويـ ــيم والـــتعلم فـــي تحسـ ــادر وتقنيـــات التعلـ التوظيـــف الفعـــال لمصـ

 .المدرسة البشرية؛ لتأدية مهامها التربوية والتعليمية بكفاءة وفاعلية

 .تفعيل وتوسيع المشاركات األبوية والمجتمعية في دعم التطوير المستمر للمدرسة

ويم خطـط المدرسـة   رفع قدرات المدرسة والمجتمع المحلي في إعـداد وتنفيـذ ومتابعـه وتقـ    

 .تقويم أداء المدرسة وترتيبها وتصنيفها وفقا لمعايير الجودة واالعتماد المدرسي

  :يشكل فريق التطوير المدرسي بالمدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية كالً من

  ).أحد المعلمين يتم اختياره وفق معايير

  ).أحد أعضاء المجتمع يتم اختياره وفق معايير

  .)يتم اختيارهم عن طريق مجلس هيئة التدريس

  .أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس بتقدير جيد كحد أدنى

  .صفحة حول تطبيق الجودة في المدرسة
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@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûaï�Š‡¾a@‹íìĐnÛaë@†bànÇüaë@ñ†ì§a @áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·

تعزيز تكافؤ الفرص وتنمية القيم الدينية والخلقية والوطنية والتربوية لدى الطالب

ــين الممارســـات التربويـــة     ــيم والـــتعلم فـــي تحسـ ــادر وتقنيـــات التعلـ التوظيـــف الفعـــال لمصـ

 .والتعليمية واإلدارية

المدرسة البشرية؛ لتأدية مهامها التربوية والتعليمية بكفاءة وفاعلية

تفعيل وتوسيع المشاركات األبوية والمجتمعية في دعم التطوير المستمر للمدرسة

 .تعزيز قدرات المدرسة على إدارة وتنمية مواردها المالية

رفع قدرات المدرسة والمجتمع المحلي في إعـداد وتنفيـذ ومتابعـه وتقـ    

تقويم أداء المدرسة وترتيبها وتصنيفها وفقا لمعايير الجودة واالعتماد المدرسي

ò�Š‡¾bi@ï�Š‡¾a@‹íìĐnÛa@Õí‹ÏZ 

يشكل فريق التطوير المدرسي بالمدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية كالً من

  .رئيس مجلس اآلباء واألمهات

 .وكيل المدرسة

أحد المعلمين يتم اختياره وفق معايير(دة بالمدرسة 

  ).يتم اختياره وفق معايير العاملينأحد (

أحد أعضاء المجتمع يتم اختياره وفق معايير(مراجع داخلي مالي 

يتم اختيارهم عن طريق مجلس هيئة التدريس( ممثلين من المعلمين

  ).يتم اختياره وفق معايير(مهات ممثل عن مجلس اآلباء واأل

  .رئيس المجالس الطالبية

ò�Š‡¾a@À@ñ†ì§a@˜n¬@Šbîn‚a@�íbÈßZ@ @

 ).غير مفرغ(أن يكون أحد العاملين داخل المدرسة 

أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس بتقدير جيد كحد أدنى

  .أن يجيد استخدام الكمبيوتر واالنترنت

  .سنوات متتالية أن يكون منضبطاً خالل ثالث

صفحة حول تطبيق الجودة في المدرسة) ٢٠(أن يقدم بحث ال يقل عن 

 

 

 

 

@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûa
 

تعزيز تكافؤ الفرص وتنمية القيم الدينية والخلقية والوطنية والتربوية لدى الطالب �

ــة     � ــين الممارســـات التربويـ ــيم والـــتعلم فـــي تحسـ ــادر وتقنيـــات التعلـ التوظيـــف الفعـــال لمصـ

والتعليمية واإلدارية

المدرسة البشرية؛ لتأدية مهامها التربوية والتعليمية بكفاءة وفاعليةتنمية موارد  �

تفعيل وتوسيع المشاركات األبوية والمجتمعية في دعم التطوير المستمر للمدرسة �

تعزيز قدرات المدرسة على إدارة وتنمية مواردها المالية �

رفع قدرات المدرسة والمجتمع المحلي في إعـداد وتنفيـذ ومتابعـه وتقـ     �

 .التطويرية

تقويم أداء المدرسة وترتيبها وتصنيفها وفقا لمعايير الجودة واالعتماد المدرسي �

ò�Š‡¾bi@ï�Š‡¾a@‹íìĐnÛa@Õí‹Ï

يشكل فريق التطوير المدرسي بالمدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية كالً من

رئيس مجلس اآلباء واألمهات �

وكيل المدرسة �

دة بالمدرسة مختص الجو �

(مسئول مالي  �

مراجع داخلي مالي  �

ممثلين من المعلمين ٢ــ  ١من  �

ممثل عن مجلس اآلباء واأل �

رئيس المجالس الطالبية �

ò�Š‡¾a@À@ñ†ì§a@˜n¬@Šbîn‚a@�íbÈß

أن يكون أحد العاملين داخل المدرسة  �

أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس بتقدير جيد كحد أدنى �

أن يجيد استخدام الكمبيوتر واالنترنت �

أن يكون منضبطاً خالل ثالث �

أن يقدم بحث ال يقل عن  �



@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@†a‡Çg@ @
@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·–@oíì�a@òÄÏb«@ @

 .ويفضل معلم رياضيات

 .مهامه الماليةفي اإلجراءات المتخذة في حالة التقصير 

 .ولديه أحد األبناء ملتحق بالمدرسة

 .يفضل تخصص محاسبة

  

قيادة برنامج التطوير المدرسي على مسـتوى المدرسـة بصـورة تشـاركية فيمـا بـين العـاملين        

القيــام بــالتقييم الــذاتي للمدرســة، واالســتعانة بــالكوادر التدريســية واإلداريــة بالمدرســة 
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@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûaï�Š‡¾a@‹íìĐnÛaë@†bànÇüaë@ñ†ì§a @áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·

ïÛb¾a@Þì÷�¾a@Šbîn‚a@�íbÈßZ@ @

 .أن يكون أحد العاملين في المدرسة

ويفضل معلم رياضيات عالي كحد أدنى،أن يكون حاصالً على مؤهل دبلوم 

 .باطاً في المدرسةضناكثر التزاماً واأل من

 .يكون مشهوداً له باألمانة والثقة والنزاهة

 .أن يمتلك خبرة في الجوانب المالية والمحاسبية

 .مسئول ماليك للعملاالستعداد والرغبة  هأن يكون لدي

اإلجراءات المتخذة في حالة التقصير وأن يكون على وعي بالعقوبات 

ïÜ‚a‡Ûa@Éua‹¾aZ@ @

ولديه أحد األبناء ملتحق بالمدرسة ،من أبناء المجتمع

يفضل تخصص محاسبة، وأن يكون حاصالً على مؤهل بكالوريوس جامعي

 .وااللتزامأن يكون مشهوداً له باألمانة والثقة 

 .أن يمتلك خبرة في الجوانب المالية والمحاسبية

 .مراجع داخليللعمل كأن يكون لديه االستعداد والرغبة 

 .يكون موظفاً بإحدى الوظائف العامة في الدولة

ò�Š‡¾a@À@pbèßþaë@õbiŁa@÷Üª@Ýr¿@Šbîn‚a@�íbÈßZ@ @

  .أن يكون حاصالً على مؤهل تعليمي ال يقل عن ثانوية عامة

  .أن يكون لديه أطفال ملتحقين بالمدرسة

 .أن يكون مشهوداً له بالكفاءة والسمعة الحسنة

�Š‡¾a@‹íìĐnÛa@Õí‹Ï@âbèßò�Š‡¾bi@ïZ 

قيادة برنامج التطوير المدرسي على مسـتوى المدرسـة بصـورة تشـاركية فيمـا بـين العـاملين        

  .بالمدرسة والمجتمع المحلي

القيــام بــالتقييم الــذاتي للمدرســة، واالســتعانة بــالكوادر التدريســية واإلداريــة بالمدرســة 

 .إلنجاز هذه المهمة

 .تشاركيةوضع خطة التطوير المدرسي السنوية بصورة 

 

 

 

 

@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûa
 

ïÛb¾a@Þì÷�¾a@Šbîn‚a@�íbÈß

أن يكون أحد العاملين في المدرسة �

أن يكون حاصالً على مؤهل دبلوم  �

من أن يكون �

يكون مشهوداً له باألمانة والثقة والنزاهة أن �

أن يمتلك خبرة في الجوانب المالية والمحاسبية �

أن يكون لدي �

أن يكون على وعي بالعقوبات  �

@Šbîn‚a@�íbÈßïÜ‚a‡Ûa@Éua‹¾a

من أبناء المجتمعأن يكون  �

أن يكون حاصالً على مؤهل بكالوريوس جامعي �

أن يكون مشهوداً له باألمانة والثقة  �

أن يمتلك خبرة في الجوانب المالية والمحاسبية �

أن يكون لديه االستعداد والرغبة  �

يكون موظفاً بإحدى الوظائف العامة في الدولة أن �

ò�Š‡¾a@À@pbèßþaë@õbiŁa@÷Üª@Ýr¿@Šbîn‚a@�íbÈß

أن يكون حاصالً على مؤهل تعليمي ال يقل عن ثانوية عامة �

أن يكون لديه أطفال ملتحقين بالمدرسة �

أن يكون مشهوداً له بالكفاءة والسمعة الحسنة �

�Š‡¾a@‹íìĐnÛa@Õí‹Ï@âbèß

قيادة برنامج التطوير المدرسي على مسـتوى المدرسـة بصـورة تشـاركية فيمـا بـين العـاملين         .١

بالمدرسة والمجتمع المحلي

القيــام بــالتقييم الــذاتي للمدرســة، واالســتعانة بــالكوادر التدريســية واإلداريــة بالمدرســة  .٢

إلنجاز هذه المهمة

وضع خطة التطوير المدرسي السنوية بصورة  .٣



@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@†a‡Çg@ @
@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·–@oíì�a@òÄÏb«@ @

ــة       ـــ اللجن ـــ الطــالب ـ ــين ـ ـــ المعلم ــات ـ ــاء واألمه اآلب

اإلشراف على إدارة النظام المالي وصرف الموازنات التشغيلية السنوية ومراجعة التقـارير الماليـة   

 .المصادقة عليها، ورفعها إلى مجالس اآلباء واألمهات؛ إلقرارها

المشاركة في تنفيذ خطة التطوير للمدرسة بصورة متكاملة، والعمـل علـى إيجـاد الحلـول     

حشــد الجهــود المحليــة للمســاهمة فــي دعــم وتنفيــذ خطــة التطــوير المدرســي، والتوعيــة     

 .بأهمية التطوير المدرسي في تطوير العملية التعليمية ألبناء وبنات المنطقة

 .نشر ثقافة الجودة في أوساط العاملين بالمدرسة والطلبة وأولياء األمور والمجتمع المحلي

حفظ وأرشفة خطط المدرسة والوثـائق والمسـتندات والفـواتير والتقـارير الماليـة، وإظهارهـا       

ين مـــن المجتمـــع وأعضـــاء فـــرق التطـــوير المدرســـي مـــن المديريـــة 

تســهيل مهمــة أعضــاء فــرق التطــوير المدرســي مــن المديريــة والمحافظــة والــوزارة، وتقــديم    

 .نياً

 .االلتزام برفع التقارير ونتائج المهام المطلوبة في مواعيدها المحددة

عقد االجتماعات نصف الشهرية وكلما تطلبت الحاجة؛ لمناقشة سير تنفيذ أنشطة خطـة  

. 

 .تمارس بفاعلية النهج التشاركي في عمليات التقويم والتخطيط والتطوير المستمر
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ــة      (تشــكيل اللجــان والمجــالس المدرســية    ـــ اللجن ـــ الطــالب ـ ــين ـ ـــ المعلم ــات ـ ــاء واألمه اآلب

 .، وفق اللوائح وضمان الشفافية والمحاسبة

اإلشراف على إدارة النظام المالي وصرف الموازنات التشغيلية السنوية ومراجعة التقـارير الماليـة   

المصادقة عليها، ورفعها إلى مجالس اآلباء واألمهات؛ إلقرارهاالشهرية والحسابات الختامية، و

المشاركة في تنفيذ خطة التطوير للمدرسة بصورة متكاملة، والعمـل علـى إيجـاد الحلـول     

 .للصعوبات التي تعترض سير التنفيذ

حشــد الجهــود المحليــة للمســاهمة فــي دعــم وتنفيــذ خطــة التطــوير المدرســي، والتوعيــة     

بأهمية التطوير المدرسي في تطوير العملية التعليمية ألبناء وبنات المنطقة

نشر ثقافة الجودة في أوساط العاملين بالمدرسة والطلبة وأولياء األمور والمجتمع المحلي

حفظ وأرشفة خطط المدرسة والوثـائق والمسـتندات والفـواتير والتقـارير الماليـة، وإظهارهـا       

ين مـــن المجتمـــع وأعضـــاء فـــرق التطـــوير المدرســـي مـــن المديريـــة فـــي مكـــان بـــارز للزائـــر

 .والمحافظة والوزارة

تســهيل مهمــة أعضــاء فــرق التطــوير المدرســي مــن المديريــة والمحافظــة والــوزارة، وتقــديم    

 .كافة البيانات والمعلومات الالزمة حسب طبيعة المهمة

نياًاالهتمام بتوثيق جهود التطوير المدرسي فوتوغرافياً وإلكترو

االلتزام برفع التقارير ونتائج المهام المطلوبة في مواعيدها المحددة

عقد االجتماعات نصف الشهرية وكلما تطلبت الحاجة؛ لمناقشة سير تنفيذ أنشطة خطـة  

 . التطوير المدرسي

@ñŠìĐ¾a@ò�Š‡àÜÛ@òßbÈÛa@˜öb—©aZ 

  ).احترافية ( قيادة مدرسية فاعلة 

 .يمياً داعماً للتطوير المدرسيتوفر مناخاً إدارياً وتنظ

.لديها رؤية ورســالة وأهداف واضحة ومحددة للتطوير المدرسي

تمارس بفاعلية النهج التشاركي في عمليات التقويم والتخطيط والتطوير المستمر

 .تطبق مبادئ وقواعد التنظيم اإلداري الفعال

 .تستخدم نظاماً مالياً وإدارياً فعاالً

 

 

 

 

@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûa
 

تشــكيل اللجــان والمجــالس المدرســية    .٤

، وفق اللوائح وضمان الشفافية والمحاسبة)المالية

اإلشراف على إدارة النظام المالي وصرف الموازنات التشغيلية السنوية ومراجعة التقـارير الماليـة    .٥

الشهرية والحسابات الختامية، و

المشاركة في تنفيذ خطة التطوير للمدرسة بصورة متكاملة، والعمـل علـى إيجـاد الحلـول      .٦

للصعوبات التي تعترض سير التنفيذ

حشــد الجهــود المحليــة للمســاهمة فــي دعــم وتنفيــذ خطــة التطــوير المدرســي، والتوعيــة      .٧

بأهمية التطوير المدرسي في تطوير العملية التعليمية ألبناء وبنات المنطقةالمستمرة 

نشر ثقافة الجودة في أوساط العاملين بالمدرسة والطلبة وأولياء األمور والمجتمع المحلي .٨

حفظ وأرشفة خطط المدرسة والوثـائق والمسـتندات والفـواتير والتقـارير الماليـة، وإظهارهـا        .٩

فـــي مكـــان بـــارز للزائـــر

والمحافظة والوزارة

تســهيل مهمــة أعضــاء فــرق التطــوير المدرســي مــن المديريــة والمحافظــة والــوزارة، وتقــديم     .١٠

كافة البيانات والمعلومات الالزمة حسب طبيعة المهمة

االهتمام بتوثيق جهود التطوير المدرسي فوتوغرافياً وإلكترو .١١

االلتزام برفع التقارير ونتائج المهام المطلوبة في مواعيدها المحددة .١٢

عقد االجتماعات نصف الشهرية وكلما تطلبت الحاجة؛ لمناقشة سير تنفيذ أنشطة خطـة   .١٣

التطوير المدرسي

@ñŠìĐ¾a@ò�Š‡àÜÛ@òßbÈÛa@˜öb—©a

قيادة مدرسية فاعلة  �

توفر مناخاً إدارياً وتنظ �

لديها رؤية ورســالة وأهداف واضحة ومحددة للتطوير المدرسي �

تمارس بفاعلية النهج التشاركي في عمليات التقويم والتخطيط والتطوير المستمر �

تطبق مبادئ وقواعد التنظيم اإلداري الفعال �

تستخدم نظاماً مالياً وإدارياً فعاالً �



@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@†a‡Çg@ @
@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·–@oíì�a@òÄÏb«@ @

 .تستخدم وتوظف الموارد والمصادر بفاعلية وكفاءة لتحسين تعلم الطالب

 .تنفذ المنهاج المدرسي بفاعلية واألنظمة والتعليمات المعتمدة

تــوفر تســهيالت ومصــادر تعلــيم وتعلــم كافيــة ومناســبة ومتنوعــة، تســاعد وتســهل عمليــة    

 .وير الذاتي وتبادل الخبرات والتقويم الذاتي

ــامهم          ــياً، وانتظ ــائهم دراس ــدم أبن ــول تق ــور ح ــاء األم ــة ألولي ــة ومنتظم ــة راجع ــدم تغذي تق

 .تقدم برامج إرشاد وتوجيه للطالب تربوياً واجتماعياً ونفسياً ومهنياً وصحياً

تشـــكيل الجماعـــات والمجـــالس 

 .تعزز القيم الدينية والوطنية والسلوكية في واقع الحياة المدرسية

توفر بيئة مدرسية وتعليميـة جاذبـة وآمنـة وصـحية داعمـة للـتعلم والمنافسـة اإليجابيـة         

 .تستخدم المعايير والمؤشرات تحقيقاً للجودة واالعتماد المدرسي
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 .لة في الشفافية والمساءلةتطبق أساليب فعا

 .تتابع وتقوم عملية التعلم والتعليم بصورة منتظم

تستخدم وتوظف الموارد والمصادر بفاعلية وكفاءة لتحسين تعلم الطالب

تنفذ المنهاج المدرسي بفاعلية واألنظمة والتعليمات المعتمدة

 .تستثمر نتائج التقويم في عمليات التطوير والتحسين

 .التعلم المتمركزة حول الطالب

 .تراعي خصائص الفئات المختلفة من المتعلمين

تــوفر تســهيالت ومصــادر تعلــيم وتعلــم كافيــة ومناســبة ومتنوعــة، تســاعد وتســهل عمليــة    

 .التعلم والتعليم

 .توظف التكنولوجيا في العمل التربوي والتعليمي واإلداري

وير الذاتي وتبادل الخبرات والتقويم الذاتيتشجع ثقافة التنمية المهنية المستمرة والتط

ــامهم          ــياً، وانتظ ــائهم دراس ــدم أبن ــول تق ــور ح ــاء األم ــة ألولي ــة ومنتظم ــة راجع ــدم تغذي تق

 .وسلوكهم بالمدرسة

تقدم برامج إرشاد وتوجيه للطالب تربوياً واجتماعياً ونفسياً ومهنياً وصحياً

تشـــكيل الجماعـــات والمجـــالس تراعـــي حقـــوق الطفـــل، وتعـــزز القـــيم الديمقراطيـــة فـــي 

 .المدرسية والطالبية وتفعل أدوارها

 .تفعل النشاطات الصفية والالصفية

تعزز القيم الدينية والوطنية والسلوكية في واقع الحياة المدرسية

توفر بيئة مدرسية وتعليميـة جاذبـة وآمنـة وصـحية داعمـة للـتعلم والمنافسـة اإليجابيـة         

 

 .لة مع أولياء األمور والمجتمع المحليتقدم شراكة فاع

تستخدم المعايير والمؤشرات تحقيقاً للجودة واالعتماد المدرسي

 

 

 

 

@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûa
 

تطبق أساليب فعا �

تتابع وتقوم عملية التعلم والتعليم بصورة منتظم �

تستخدم وتوظف الموارد والمصادر بفاعلية وكفاءة لتحسين تعلم الطالب �

تنفذ المنهاج المدرسي بفاعلية واألنظمة والتعليمات المعتمدة �

تستثمر نتائج التقويم في عمليات التطوير والتحسين �

التعلم المتمركزة حول الطالبتدعم بيئة  �

تراعي خصائص الفئات المختلفة من المتعلمين �

تــوفر تســهيالت ومصــادر تعلــيم وتعلــم كافيــة ومناســبة ومتنوعــة، تســاعد وتســهل عمليــة     �

التعلم والتعليم

توظف التكنولوجيا في العمل التربوي والتعليمي واإلداري �

تشجع ثقافة التنمية المهنية المستمرة والتط �

ــامهم          � ــياً، وانتظ ــائهم دراس ــدم أبن ــول تق ــور ح ــاء األم ــة ألولي ــة ومنتظم ــة راجع ــدم تغذي تق

وسلوكهم بالمدرسة

تقدم برامج إرشاد وتوجيه للطالب تربوياً واجتماعياً ونفسياً ومهنياً وصحياً �

تراعـــي حقـــوق الطفـــل، وتعـــزز القـــيم الديمقراطيـــة فـــي  �

المدرسية والطالبية وتفعل أدوارها

تفعل النشاطات الصفية والالصفية �

تعزز القيم الدينية والوطنية والسلوكية في واقع الحياة المدرسية �

توفر بيئة مدرسية وتعليميـة جاذبـة وآمنـة وصـحية داعمـة للـتعلم والمنافسـة اإليجابيـة          �

 .بين الطالب

تقدم شراكة فاع �

تستخدم المعايير والمؤشرات تحقيقاً للجودة واالعتماد المدرسي �

@ @

@ @

@ @



@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@†a‡Çg@ @
@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·–@oíì�a@òÄÏb«@ @

 .هي نفسها مجاالت إدارة الجودة واالعتماد المدرسي المذكورة سابقاً

الجودة، فهناك مـن  لعل إحدى الوسائل لفهم ضمان الجودة، هو أن نفكر في أهداف نظام ضمان 

لمنــع (، فيمــا يــرى آخــرون أنــه نظــام 

؛ وألن للتعليم تأثيراً كبيراً في حياة األفراد، فمن األفضـل أن تعمـل بجـد للحيلولـة دون     

لجودة، يعني مزيداً من مشاركة العاملين في تحقيق الجـودة، مـع   

األخذ بعين االعتبار الظـروف المختلفـة لمدارسـنا، األمـر الـذي يعنـي أن إطـار الجـودة ينبغـي أن          

يتســم بالمرونــة واالبتكــار، وأن يســتجيب بــذكاء لمشــكالت التعلــيم والــتعلم، وقيــادة العمــل  

لكــي يضــمن أن المــوارد تنفــق وتوجــه وفــق الخطــط       

والمعـايير ومؤشــرات األداء المتفــق عليهــا بهــدف تحقيـق المزيــد مــن التحســين وبصــورة مســتمرة،   
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ï�Š‡¾a@‹íìĐnÜÛ@òà×b¨a@áîÔÛaZ 

 . العدل وتكافؤ الفرص

 . الشفافية والنزاهة

 . الجودة والتطوير المستمر

 . المشاركة والمساءلة

 .اإلبداع واالبتكار

 . العمل الجماعي وروح الفريق

 . الوالء واالنتماء

ï�Š‡¾a@‹íìĐnÛa@pübªZ 

هي نفسها مجاالت إدارة الجودة واالعتماد المدرسي المذكورة سابقاً

ñŠìĐ¾a@‘Ša‡¾a@À@‹àn�¾a@µ�znÛaë@ñ†ì§a@æbàšZ 

لعل إحدى الوسائل لفهم ضمان الجودة، هو أن نفكر في أهداف نظام ضمان 

، فيمــا يــرى آخــرون أنــه نظــام )تصــويب الخلــل(يــرى أن ضــمان الجــودة يســتخدم مــن أجــل 

؛ وألن للتعليم تأثيراً كبيراً في حياة األفراد، فمن األفضـل أن تعمـل بجـد للحيلولـة دون     

  .حدوث الخلل بدالً من انتظار وقوعه ثم تصويبه

لجودة، يعني مزيداً من مشاركة العاملين في تحقيق الجـودة، مـع   وفي هذا السياق نرى أن ضمان ا

األخذ بعين االعتبار الظـروف المختلفـة لمدارسـنا، األمـر الـذي يعنـي أن إطـار الجـودة ينبغـي أن          

يتســم بالمرونــة واالبتكــار، وأن يســتجيب بــذكاء لمشــكالت التعلــيم والــتعلم، وقيــادة العمــل  

ــي بمختلــف مجاالتــه وجوانبــه،     لكــي يضــمن أن المــوارد تنفــق وتوجــه وفــق الخطــط       المدرس

والمعـايير ومؤشــرات األداء المتفــق عليهــا بهــدف تحقيـق المزيــد مــن التحســين وبصــورة مســتمرة،   

  .إلنجاز أهداف ذات قيمة عليا لألفراد وللمؤسسة

 

 

 

 

@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûa
 

ï�Š‡¾a@‹íìĐnÜÛ@òà×b¨a@áîÔÛa

العدل وتكافؤ الفرص �

الشفافية والنزاهة �

الجودة والتطوير المستمر �

المشاركة والمساءلة �

اإلبداع واالبتكار �

العمل الجماعي وروح الفريق �

الوالء واالنتماء �

@ @

ï�Š‡¾a@‹íìĐnÛa@pübª

هي نفسها مجاالت إدارة الجودة واالعتماد المدرسي المذكورة سابقاً �

@ @

ñŠìĐ¾a@‘Ša‡¾a@À@‹àn�¾a@µ�znÛaë@ñ†ì§a@æbàš

لعل إحدى الوسائل لفهم ضمان الجودة، هو أن نفكر في أهداف نظام ضمان 

يــرى أن ضــمان الجــودة يســتخدم مــن أجــل 

؛ وألن للتعليم تأثيراً كبيراً في حياة األفراد، فمن األفضـل أن تعمـل بجـد للحيلولـة دون     )الخلل

حدوث الخلل بدالً من انتظار وقوعه ثم تصويبه

وفي هذا السياق نرى أن ضمان ا

األخذ بعين االعتبار الظـروف المختلفـة لمدارسـنا، األمـر الـذي يعنـي أن إطـار الجـودة ينبغـي أن          

يتســم بالمرونــة واالبتكــار، وأن يســتجيب بــذكاء لمشــكالت التعلــيم والــتعلم، وقيــادة العمــل  

ــي بمختلــف مجاالتــه وجوانبــه،     المدرس

والمعـايير ومؤشــرات األداء المتفــق عليهــا بهــدف تحقيـق المزيــد مــن التحســين وبصــورة مســتمرة،   

إلنجاز أهداف ذات قيمة عليا لألفراد وللمؤسسة

@ @

@ @
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ف مصطلح االعتماد المدرسي عن كل من الجودة والمساءلة وتطـوير المدرسـة، فـإن    

فالمســاءلة تركـز علـى الجـودة، وتركـز الجـودة علـى تطـوير         

لــذا فـإن معـايير االعتمـاد صـممت لتــكون أساسـاً        

ــوة        ــاط الق ــي نق ــث ف ــاد تبح ــة االعتم ــا أن عملي ــة، كم ــوير المدرس ط

والضعف، حيث تبنى على جوانب القـوة مـن جهـة، وتشـجع علـى إيجـاد طريقـة منظمـة لتحسـين          

فاالعتماد هو مؤشر للسعي نحو التمييز أكثر من كونه تحقيق مسـتوى معـين، فهـو يعتمـد علـى      

وقد ارتبطت حركة المعايير بحركتين كبيرتين، هما الجــودة الشاملة واالعتمـاد المدرسـي،   

وشكلت الحركات الثالث فكراً تربوياً مترابطاً ثالثي األبعاد، خـالل حقبـة التسـعينيات حتـى     

ــا، وأصــبح       ـــعليم فــي مؤسســة م ــى تحقيــق جــودة الت  أصــحبت المعــايير هــي المــدخل الحقيقــي إل

وفهــم هــذه . االعتمــاد هــو الشــهادة بــأن المؤسســة التعليميــة قــد حققــت معــايير الجــودة المعلنــة 

. العـالقة يؤدي لفهم الصورة الكليـة والسـياق العــام الـذي يجـب أن يتـوافر لعــمل هـذه المعـايير         

واالعتماد المدرسي هو عملية التقييم الخارجي للجودة، التـي يـتم اسـتخدامها بواسـطة التعلـيم      

هدف تحقيق ضمان الجودة في برامج المؤسسـات التعليميـة وتحسـين جودتهـا، ويشــير إلـى مـدى        

العمليات التي يتم استخدامها؛ لضمان أن المؤسسات التعليمية على اخـتالف مسـتوياتها تعمـل فـي     

ظل معايير الجودة التي تهـدف إلـى تحسـين جـودة المـدخالت والعمليـات واإلدارة والخـدمات؛ لــذا         

االعتماد المدرسي مدخالً لتحقيق الجـودة، ويـرتبط باالعتمـاد عمليـة مهمـة، هـي عمليـة        

ارتبط مفهوم الجودة بالطريقة التي يعمل بها األفـراد والعــاملون، ومـدى مسـاهمتهم فـي      
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ف مصطلح االعتماد المدرسي عن كل من الجودة والمساءلة وتطـوير المدرسـة، فـإن    

فالمســاءلة تركـز علـى الجـودة، وتركـز الجـودة علـى تطـوير         . هذه المصطلحات ضرورية لفهمه

لــذا فـإن معـايير االعتمـاد صـممت لتــكون أساسـاً        . المدرسة، ويتوج تطـوير المدرسـة باالعتمـاد   

ــي ت   ـــاعدة ف ــودة وللمس ــوة       للج ــاط الق ــي نق ــث ف ــاد تبح ــة االعتم ــا أن عملي ــة، كم ــوير المدرس ط

والضعف، حيث تبنى على جوانب القـوة مـن جهـة، وتشـجع علـى إيجـاد طريقـة منظمـة لتحسـين          

  .جوانب الضعف من جهة أخرى

فاالعتماد هو مؤشر للسعي نحو التمييز أكثر من كونه تحقيق مسـتوى معـين، فهـو يعتمـد علـى      

  .خالل التـقويمالتحسين المستمر من 

وقد ارتبطت حركة المعايير بحركتين كبيرتين، هما الجــودة الشاملة واالعتمـاد المدرسـي،   

وشكلت الحركات الثالث فكراً تربوياً مترابطاً ثالثي األبعاد، خـالل حقبـة التسـعينيات حتـى     

ــا، وأصــبح       ـــعليم فــي مؤسســة م ــى تحقيــق جــودة الت أصــحبت المعــايير هــي المــدخل الحقيقــي إل

االعتمــاد هــو الشــهادة بــأن المؤسســة التعليميــة قــد حققــت معــايير الجــودة المعلنــة 

العـالقة يؤدي لفهم الصورة الكليـة والسـياق العــام الـذي يجـب أن يتـوافر لعــمل هـذه المعـايير         

واالعتماد المدرسي هو عملية التقييم الخارجي للجودة، التـي يـتم اسـتخدامها بواسـطة التعلـيم      

هدف تحقيق ضمان الجودة في برامج المؤسسـات التعليميـة وتحسـين جودتهـا، ويشــير إلـى مـدى        

العمليات التي يتم استخدامها؛ لضمان أن المؤسسات التعليمية على اخـتالف مسـتوياتها تعمـل فـي     

ظل معايير الجودة التي تهـدف إلـى تحسـين جـودة المـدخالت والعمليـات واإلدارة والخـدمات؛ لــذا         

االعتماد المدرسي مدخالً لتحقيق الجـودة، ويـرتبط باالعتمـاد عمليـة مهمـة، هـي عمليـة        

ارتبط مفهوم الجودة بالطريقة التي يعمل بها األفـراد والعــاملون، ومـدى مسـاهمتهم فـي      

  .تحقيق معايير الجودة
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ف مصطلح االعتماد المدرسي عن كل من الجودة والمساءلة وتطـوير المدرسـة، فـإن    رغــم اختال

هذه المصطلحات ضرورية لفهمه

المدرسة، ويتوج تطـوير المدرسـة باالعتمـاد   

ــي ت   ـــاعدة ف ــودة وللمس للج

والضعف، حيث تبنى على جوانب القـوة مـن جهـة، وتشـجع علـى إيجـاد طريقـة منظمـة لتحسـين          

جوانب الضعف من جهة أخرى

فاالعتماد هو مؤشر للسعي نحو التمييز أكثر من كونه تحقيق مسـتوى معـين، فهـو يعتمـد علـى      

التحسين المستمر من 

وقد ارتبطت حركة المعايير بحركتين كبيرتين، هما الجــودة الشاملة واالعتمـاد المدرسـي،   

وشكلت الحركات الثالث فكراً تربوياً مترابطاً ثالثي األبعاد، خـالل حقبـة التسـعينيات حتـى     

ــا، وأصــبح       ـــعليم فــي مؤسســة م ــى تحقيــق جــودة الت أصــحبت المعــايير هــي المــدخل الحقيقــي إل

االعتمــاد هــو الشــهادة بــأن المؤسســة التعليميــة قــد حققــت معــايير الجــودة المعلنــة 

العـالقة يؤدي لفهم الصورة الكليـة والسـياق العــام الـذي يجـب أن يتـوافر لعــمل هـذه المعـايير         

واالعتماد المدرسي هو عملية التقييم الخارجي للجودة، التـي يـتم اسـتخدامها بواسـطة التعلـيم      

هدف تحقيق ضمان الجودة في برامج المؤسسـات التعليميـة وتحسـين جودتهـا، ويشــير إلـى مـدى        ب

العمليات التي يتم استخدامها؛ لضمان أن المؤسسات التعليمية على اخـتالف مسـتوياتها تعمـل فـي     

ظل معايير الجودة التي تهـدف إلـى تحسـين جـودة المـدخالت والعمليـات واإلدارة والخـدمات؛ لــذا         

االعتماد المدرسي مدخالً لتحقيق الجـودة، ويـرتبط باالعتمـاد عمليـة مهمـة، هـي عمليـة         يعتبر

  .منح الترخيص

ارتبط مفهوم الجودة بالطريقة التي يعمل بها األفـراد والعــاملون، ومـدى مسـاهمتهم فـي       أن كما

تحقيق معايير الجودة
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  وسبل التغلب عليها
الجودة ليست مشـروع لـه بدايـة ونهايـة محـددتين، بـل هـي عبـارة عـن رحلـة لهـا بدايـة محـددة              

كمـا أن الجـودة لـن    . ، ألنها عبارة عن جهود مكثفـة للتحسـين المسـتمر   

تتحقق بقرار إداري أو بتوجيه من القيادة اإلدارية العليا لتطبيـق الجـودة، بـل هـي دعـم ومسـاندة       

والجودة ليست برنامج مصمم لتحقيق نتـائج سـريعة،   

  .من أجل تحقيق نتائج بعيدة المدى

 أو إدارة لوحدها، بل هي مسئولية الجميـع بـدءاً  

  . المؤسسة التربويةبالقيادة اإلدارية العليا ولن تتحقق إال بتكاتف جهود كافة العاملين في 

ولن تتحقق الجودة من خالل اجتهادات فرديه لتحسين الجودة، بـل يتطلـب تحقيقهـا وجـود مـنهج      

ــيم اإلدارة         ــادئ وق ــس ومب ــي أس ــل التمســك ف ــي ظ ــق ف ــن تتحق ــا ل ــا أنه كم

بل البد من التخلص من مفاهيم وأساليب اإلدارة التقليدية التي تتعارض مع متطلبـات  

كما أن الجـودة ال يمكـن أن تتحقـق بـدون أن     

تحقيقهـا مـن قبـل األجهـزة     من الواضح أن لتطبيق الجودة بشكل فعال وتحقيق النتائج التي تـم  

التي طبقت الجودة متطلبات وشروط يجـب االلتـزام بهـا وتوفيرهـا، إال أن هنـاك بعـض المعوقـات        

  .التي تحد من توفير البيئة المالئمة لتطبيق الجودة وتحد من نجاحها إذا ما طبقت

ة والعالميـة  موجـة مـن التحـديات والتغيـرات المحليـة واإلقليميـ      

. والتي ال يمكن مواجهتها والتعامل معهـا مـن خـالل االسـتمرار فـي األسـاليب اإلداريـة التقليديـة        

يتطلب التعامل مع هذه التحديات جهود مكثفة وقدرة إبداعية للخروج من أزمة االسـتمرار فـي   

رة علـى تقـديم   المناهج واألساليب اإلدارية المألوفة، وتبني مفـاهيم حديثـة للعمـل اإلداري قـاد    

واإلطـالع علـى األدبيـات المتعلقـة بتطبيـق الجـودة       

ــا إدارة الجــودة     ــائج الدراســة التــي أجرته ــن واقــع نت وم

ــودة فــي      ــق الج ــات تطبي ــن معوق ت ع

فــي تطبيــق الجــودة  هالتــي قــد تواجــ
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وسبل التغلب عليها معوقات تطبيق اجلودة
الجودة ليست مشـروع لـه بدايـة ونهايـة محـددتين، بـل هـي عبـارة عـن رحلـة لهـا بدايـة محـددة              

، ألنها عبارة عن جهود مكثفـة للتحسـين المسـتمر   محددة

تتحقق بقرار إداري أو بتوجيه من القيادة اإلدارية العليا لتطبيـق الجـودة، بـل هـي دعـم ومسـاندة       

والجودة ليست برنامج مصمم لتحقيق نتـائج سـريعة،   . من قبل اإلدارة العليا لجهود التطبيق

من أجل تحقيق نتائج بعيدة المدى المؤسسة التربويةبل هي منهج لتغيير نظم العمل وثقافة 

أو إدارة لوحدها، بل هي مسئولية الجميـع بـدءاً   المؤسسة التربويةكما أنها ليست مسئولية فرد في 

بالقيادة اإلدارية العليا ولن تتحقق إال بتكاتف جهود كافة العاملين في 

ولن تتحقق الجودة من خالل اجتهادات فرديه لتحسين الجودة، بـل يتطلـب تحقيقهـا وجـود مـنهج      

ــق  ــل للتطبي ــيم اإلدارة        . متكام ــادئ وق ــس ومب ــي أس ــل التمســك ف ــي ظ ــق ف ــن تتحق ــا ل ــا أنه كم

بل البد من التخلص من مفاهيم وأساليب اإلدارة التقليدية التي تتعارض مع متطلبـات  

كما أن الجـودة ال يمكـن أن تتحقـق بـدون أن     . تطبيق الجودة نظراً ألنه ال يمكن الجمع بينهما

  .يكون هناك استثمار لتحسين الجودة

من الواضح أن لتطبيق الجودة بشكل فعال وتحقيق النتائج التي تـم  

التي طبقت الجودة متطلبات وشروط يجـب االلتـزام بهـا وتوفيرهـا، إال أن هنـاك بعـض المعوقـات        

التي تحد من توفير البيئة المالئمة لتطبيق الجودة وتحد من نجاحها إذا ما طبقت

موجـة مـن التحـديات والتغيـرات المحليـة واإلقليميـ       وزارة التربية والتعلـيم 

والتي ال يمكن مواجهتها والتعامل معهـا مـن خـالل االسـتمرار فـي األسـاليب اإلداريـة التقليديـة        

يتطلب التعامل مع هذه التحديات جهود مكثفة وقدرة إبداعية للخروج من أزمة االسـتمرار فـي   

المناهج واألساليب اإلدارية المألوفة، وتبني مفـاهيم حديثـة للعمـل اإلداري قـاد    

  .الحلول المناسبة لهذه التحديات

واإلطـالع علـى األدبيـات المتعلقـة بتطبيـق الجـودة        ومن خالل اسـتعراض تجـارب تطبيـق الجـودة    

ــا   ــيم ومعوقــات تطبيقه ــا إدارة الجــودة    ، الشــاملة فــي التعل ــائج الدراســة التــي أجرته ــن واقــع نت وم

ــة المحويــ     ــيم بمحافظ ــة والتعل ــب التربي ــاد بمكت ــودة فــي     واالعتم ــق الج ــات تطبي ــن معوق ت ع

التــي قــد تواجــوالتحــديات المــدارس، يمكــن تحديــد عــدد مــن المعوقــات 

 

 

 

 

@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûa
 

الجودة ليست مشـروع لـه بدايـة ونهايـة محـددتين، بـل هـي عبـارة عـن رحلـة لهـا بدايـة محـددة              

محددةوليست لها نهاية 

تتحقق بقرار إداري أو بتوجيه من القيادة اإلدارية العليا لتطبيـق الجـودة، بـل هـي دعـم ومسـاندة       

من قبل اإلدارة العليا لجهود التطبيق مستمرة

بل هي منهج لتغيير نظم العمل وثقافة 

كما أنها ليست مسئولية فرد في  

بالقيادة اإلدارية العليا ولن تتحقق إال بتكاتف جهود كافة العاملين في 

ولن تتحقق الجودة من خالل اجتهادات فرديه لتحسين الجودة، بـل يتطلـب تحقيقهـا وجـود مـنهج      

ــق  ــل للتطبي متكام

بل البد من التخلص من مفاهيم وأساليب اإلدارة التقليدية التي تتعارض مع متطلبـات  التقليدية، 

تطبيق الجودة نظراً ألنه ال يمكن الجمع بينهما

يكون هناك استثمار لتحسين الجودة

من الواضح أن لتطبيق الجودة بشكل فعال وتحقيق النتائج التي تـم  

التي طبقت الجودة متطلبات وشروط يجـب االلتـزام بهـا وتوفيرهـا، إال أن هنـاك بعـض المعوقـات        

التي تحد من توفير البيئة المالئمة لتطبيق الجودة وتحد من نجاحها إذا ما طبقت

وزارة التربية والتعلـيم تواجه و

والتي ال يمكن مواجهتها والتعامل معهـا مـن خـالل االسـتمرار فـي األسـاليب اإلداريـة التقليديـة        

يتطلب التعامل مع هذه التحديات جهود مكثفة وقدرة إبداعية للخروج من أزمة االسـتمرار فـي   و

المناهج واألساليب اإلدارية المألوفة، وتبني مفـاهيم حديثـة للعمـل اإلداري قـاد    

الحلول المناسبة لهذه التحديات

ومن خالل اسـتعراض تجـارب تطبيـق الجـودة    

ــا   ــيم ومعوقــات تطبيقه الشــاملة فــي التعل

ــة المحويــ     ــيم بمحافظ ــة والتعل ــب التربي ــاد بمكت واالعتم

المــدارس، يمكــن تحديــد عــدد مــن المعوقــات 



@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@†a‡Çg@ @
@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·–@oíì�a@òÄÏb«@ @

بهـدف الوقــوف عليهـا والتعــرف علـى إمكانيــة    

بالمسـتجدات فـي    مـدراء مكاتـب التربيـة ومـدراء اإلدارات التعليميـة     

 . عدم توفر البيانات األساسية الصحيحة الالزمة إلعداد الخطط

 .وعدم ترك المجال أمامها لإلبداع والتميز

 . األفضل

 . التركيز على أساليب معينة في إدارة الجودة الشاملة وليس على النظام ككل

عــدم وعــى معظــم مــديري اإلدارات التعليميــة بمعــايير اختيــار أعضــاء وحــدات الــدعم    

الفنـي وضــمان الجـودة بعيــداً عــن أي مـؤثرات كانــت واســطة أو محسـوبية أو تــدخل مــن     

 .ألصحاب الكفاءات للعمل

 .غياب التنسيق بين كافة الوظائف واألقسام الموجودة باإلدارات والمديريات التعليمية

 

 . وواضحة لإلدارات واألقسام في مكاتب التربية

 .دوريه

مسـتوى  التـدنى   إلىتؤدى  التي

ثقافـة الجـودة فـي    ضـعف نشـر   
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بهـدف الوقــوف عليهـا والتعــرف علـى إمكانيــة    المـدارس بالجمهوريـة اليمنيــة، ونستعرضـها هنــا    

òîàîÜÈnÛa@ñŠa†⁄bi@òÔÜÈnß@pbÓìÈßZ@ @

 .ية واضحة لإلدارة التعليمعدم وجود رؤية 

 . ضعف نظام التشجيع وحوافز العمل الفعال

مـدراء مكاتـب التربيـة ومـدراء اإلدارات التعليميـة     عدم إلمام معظم 

 . وخاصة إدارة الجودة الشاملة دارة

عدم توفر البيانات األساسية الصحيحة الالزمة إلعداد الخطط

 .ية يني عند إنجاز المعامالت اإلدارغلبة الطابع الروت

وعدم ترك المجال أمامها لإلبداع والتميز إلزام المدارس بالتقيد الحرفي بالنظم والتعليمات

 .دةبتبني ثقافة الجو التعليميةالتزام اإلدارة 

 .سوء استغالل الموارد المالية

األفضلعدم تفويض المسؤوليات وتوزيع المهام على النحو 

التركيز على أساليب معينة في إدارة الجودة الشاملة وليس على النظام ككل

عــدم وعــى معظــم مــديري اإلدارات التعليميــة بمعــايير اختيــار أعضــاء وحــدات الــدعم    

الفنـي وضــمان الجـودة بعيــداً عــن أي مـؤثرات كانــت واســطة أو محسـوبية أو تــدخل مــن     

ألصحاب الكفاءات للعمل المجتمع وإعطاء الفرصة فيالسادة ذوى النفوذ 

غياب التنسيق بين كافة الوظائف واألقسام الموجودة باإلدارات والمديريات التعليمية

 . على المدارس نيواإلداريتوزيع المعلمين  فيالمحسوبية 

 . المدارس بما يخصالمركزية في اتخاذ القرار 

وواضحة لإلدارات واألقسام في مكاتب التربيةعدم وجود هيكله معتمدة 

دوريه صيانةالمدارس  وصيانةالتعليمية  األبنيةضعف متابعة 

التيالشهادات العامة  فيفي االختبارات وخاصة ظاهرة الغش 

 .التعليمي للمتعلمين

ضـعف نشـر   و  االفتقار لثقافة الجـودة لـدى المسـئولين عـن تطبيقهـا     

 .معظم المدارس والبيئات المحيطة به

 .سلسلة الجودة مقطوعة بين اإلدارات والمدارس

 

 

 

 

@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûa
 

المـدارس بالجمهوريـة اليمنيــة، ونستعرضـها هنــا    

        ....التغلب عليها

3üëc@ZòîàîÜÈnÛa@ñŠa†⁄bi@òÔÜÈnß@pbÓìÈß

عدم وجود رؤية  .١

ضعف نظام التشجيع وحوافز العمل الفعال .٢

عدم إلمام معظم  .٣

دارةعلم اإل

عدم توفر البيانات األساسية الصحيحة الالزمة إلعداد الخطط .٤

غلبة الطابع الروت .٥

إلزام المدارس بالتقيد الحرفي بالنظم والتعليمات .٦

التزام اإلدارة  قلة .٧

سوء استغالل الموارد المالية .٨

عدم تفويض المسؤوليات وتوزيع المهام على النحو  .٩

التركيز على أساليب معينة في إدارة الجودة الشاملة وليس على النظام ككل .١٠

عــدم وعــى معظــم مــديري اإلدارات التعليميــة بمعــايير اختيــار أعضــاء وحــدات الــدعم     .١١

الفنـي وضــمان الجـودة بعيــداً عــن أي مـؤثرات كانــت واســطة أو محسـوبية أو تــدخل مــن     

السادة ذوى النفوذ 

غياب التنسيق بين كافة الوظائف واألقسام الموجودة باإلدارات والمديريات التعليمية .١٢

المحسوبية  .١٣

المركزية في اتخاذ القرار  .١٤

عدم وجود هيكله معتمدة  .١٥

ضعف متابعة  .١٦

ظاهرة الغش  .١٧

التعليمي للمتعلمين

االفتقار لثقافة الجـودة لـدى المسـئولين عـن تطبيقهـا      .١٨

معظم المدارس والبيئات المحيطة به

سلسلة الجودة مقطوعة بين اإلدارات والمدارس .١٩



@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@†a‡Çg@ @
@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·–@oíì�a@òÄÏb«@ @

Z@ @

 .حتى على مستوى القراءة والكتابة

 .للمدارس وعدم فاعليتها في االرتقاء بالعملية التعليمية داخل المدرسة

 .افتقار الموجهين للبرامج التدريبية التي تساعدهم في تأهيل المدارس وفقاً للتعلم النشط

  .عدم إلمام الموجهين بمفاهيم ومعايير الجودة الشاملة في التعليم والسعي لتطبيقها في المدارس

وفقـاً  والماليـة بصـورة فعالـة     اإلداريـة 

 .تنفيذ الزيارات الميدانية للمدارس

 .الكفاءة الفنية والمهنية للموجهين وخاصة بما يتعلق بإدارة الجودة ومعاييرها

 .ارتفاع الكثافة الطالبية مما يؤثر سلباً على التحصيل الدراسي وجودة التعليم

 . ضعف الصيانة الدورية للمبنى المدرسي

  .إن وجدت المنوط بها وغير مكتملة األجهزة واألدوات

 . والمكتبة المدرسية

 . المجتمعية

 .عمل بنظام فترتين أو أكثرفي مبنى واحد وبعض المدارس ت

 .كثافة المنهج واالهتمام بالكم على حساب الجودة والنوعية

 . التعلم النشط

 .و قصور المقررات في عالج مشكالت المتعلمين ومتغيرات النم
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@òÔÜÈnß@pbÓìÈßi@éîuìnÛb�ÐÛa@@”înÐnÛaëI@ïÛb¾a–@ðŠa†⁄aHZ

حتى على مستوى القراءة والكتابة) الماليين واإلداريين(ضعف األداء والكفاءة لدى بعض المفتشين 

للمدارس وعدم فاعليتها في االرتقاء بالعملية التعليمية داخل المدرسةزيارات التقليدية 

افتقار الموجهين للبرامج التدريبية التي تساعدهم في تأهيل المدارس وفقاً للتعلم النشط

عدم إلمام الموجهين بمفاهيم ومعايير الجودة الشاملة في التعليم والسعي لتطبيقها في المدارس

اإلداريـة  األعمـال علـى   اإلداريـين ضعف متابعة المدارس وتـدريب  

 . الجودة 

تنفيذ الزيارات الميدانية للمدارس داإلشراف التقليدي والغير مسئول عن

الكفاءة الفنية والمهنية للموجهين وخاصة بما يتعلق بإدارة الجودة ومعاييرها

òî�Š‡¾a@ò÷îjÛbi@òÔÜÈnß@pbÓìÈßZ@ @

 .عدم كفاية المرافق التربوية بالمدرسة

ارتفاع الكثافة الطالبية مما يؤثر سلباً على التحصيل الدراسي وجودة التعليم

ضعف الصيانة الدورية للمبنى المدرسيو المخصصة لصيانة المدرسة االعتماد

 .المدرسية غير مؤهلة للمعايير المباني

المنوط بها وغير مكتملة األجهزة واألدوات معامل العلوم بالمدارس ال تؤدي الدور

والمكتبة المدرسية عدم كفاية التجهيزات والوسائل التعليمية

 . وسائل األمن والسالمة بالمدارس غير كافي

 . عدم توفر ميزانية خاصة للمدرسة

المجتمعيةوالمشاركة  النفسي واإلرشاد التوعية الصحيةضعف 

 . انترنت عدم توفر معمل حاسب آلي مجهز أو قاعة

في مبنى واحد وبعض المدارس تمختلفتين  مدرستين تشارك

@wèä¾bi@òÔÜÈnß@pbÓìÈßï�Š‡¾a@Z@ @

كثافة المنهج واالهتمام بالكم على حساب الجودة والنوعية

التعلم النشطعدم قدرة المقررات على إكساب المتعلمين مهارة 

 . قلة التطبيقات العملية والمهارية

قصور المقررات في عالج مشكالت المتعلمين ومتغيرات النم

 .ة ضعف صلة المقررات بواقع الحيا

 

 

 

 

@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûa
 

3bîãbq@Z@òÔÜÈnß@pbÓìÈß

ضعف األداء والكفاءة لدى بعض المفتشين  .١

زيارات التقليدية ال .٢

افتقار الموجهين للبرامج التدريبية التي تساعدهم في تأهيل المدارس وفقاً للتعلم النشط .٣

عدم إلمام الموجهين بمفاهيم ومعايير الجودة الشاملة في التعليم والسعي لتطبيقها في المدارس .٤

ضعف متابعة المدارس وتـدريب   .٥

الجودة  لمعايير

اإلشراف التقليدي والغير مسئول عن .٦

الكفاءة الفنية والمهنية للموجهين وخاصة بما يتعلق بإدارة الجودة ومعاييرهاضعف  .٧

3brÛbqZ@òî�Š‡¾a@ò÷îjÛbi@òÔÜÈnß@pbÓìÈß

عدم كفاية المرافق التربوية بالمدرسة .١

ارتفاع الكثافة الطالبية مما يؤثر سلباً على التحصيل الدراسي وجودة التعليم .٢

االعتمادقلة  .٣

المباني .٤

معامل العلوم بالمدارس ال تؤدي الدور .٥

عدم كفاية التجهيزات والوسائل التعليمية .٦

وسائل األمن والسالمة بالمدارس غير كافي .٧

عدم توفر ميزانية خاصة للمدرسة .٨

ضعف  .٩

عدم توفر معمل حاسب آلي مجهز أو قاعة .١٠

تشارك .١١

3bÈiaŠ@Z@wèä¾bi@òÔÜÈnß@pbÓìÈß

كثافة المنهج واالهتمام بالكم على حساب الجودة والنوعية .١

عدم قدرة المقررات على إكساب المتعلمين مهارة  .٢

قلة التطبيقات العملية والمهارية .٣

قصور المقررات في عالج مشكالت المتعلمين ومتغيرات النم .٤

ضعف صلة المقررات بواقع الحيا .٥



@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@†a‡Çg@ @
@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·–@oíì�a@òÄÏb«@ @

 .الطالب مهارات التفكير واإلبداع

 . الغالبية من القيادات ال تقوم بنقل ما تتلقاه من تدريبات إلى المجتمع المدرسي

 . عدم بناء الخطة الدراسية في ضوء أسس التخطيط االستراتيجي

 .استخدام األسلوب العلمي في تحديد مشكالت العمل التربوي

معظمهم روتينيون وضعفاء يرفضون كـل  

 . ربوا وترعرعوا عليه

 . قلة الصالحيات الممنوحة لمدير المدرسة مقابل المسؤوليات الملقاة على عاتقه

 .كثرة األعباء اإلدارية المطلوب تنفيذها من قبل مدير المدرسة

 .وعدم العمل بالالئحة المدرسية

 . معظم المدرسين ليس لديهم وعى بأهمية التنمية المهنية المستدامة

 .ال يطورون أنفسهم وال يميلون إلى التعلم الذاتي منذ تخرجهم

 . األوضاع االقتصادية لمعظم المعلمين وانشغالهم بمهن أخرى

 .لتغطية جميع المواد الدراسية
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 .عدم مالءمة المقررات الدراسية لسوق العمل

الطالب مهارات التفكير واإلبداعال تنمي المقررات الدراسية لدى 

 .ندرة أدلة المعلمين وعدم امتالك المعلمين لها

òî�Š‡¾a@ñŠa†⁄bi@òÔÜÈnß@pbÓìÈßZ@ @

الغالبية من القيادات ال تقوم بنقل ما تتلقاه من تدريبات إلى المجتمع المدرسي

عدم بناء الخطة الدراسية في ضوء أسس التخطيط االستراتيجي

استخدام األسلوب العلمي في تحديد مشكالت العمل التربويضعف 

 .ة في مجال الجود ي المدارسضعف كفايات بعض مدير

 .اإلدارات المدرسيةوجود مقاومة للتغيير من بعض 

معظمهم روتينيون وضعفاء يرفضون كـل   وأخصائيين قيادات المدارس من مديرين ووكالء

ربوا وترعرعوا عليهجديد يديرون المدارس بأسلوب تقليدي ت

قلة الصالحيات الممنوحة لمدير المدرسة مقابل المسؤوليات الملقاة على عاتقه

كثرة األعباء اإلدارية المطلوب تنفيذها من قبل مدير المدرسة

وعدم العمل بالالئحة المدرسية انعدام االستقرار التنظيمي داخل المدرسة

 .فيهابعض القيادات ال تشجع المدرسة على ضبط الجودة 

 .غياب التحفيز المعنوي والمادي للعاملين

áÜÈ¾bi@òÔÜÈnß@pbÓìÈßZ@ @

 . ضعف إلمام المعلم بأدوات التقويم وأساليبه

 . ضعف مهارات المعلم في االتصال الفعال مع المتعلمين

 . عدم رضا المعلم عن وظيفته التربوية

  .ى درسه بالطريقة التقليديةيلق المدرس

معظم المدرسين ليس لديهم وعى بأهمية التنمية المهنية المستدامة

ال يطورون أنفسهم وال يميلون إلى التعلم الذاتي منذ تخرجهم ينالمعلمبعض 

األوضاع االقتصادية لمعظم المعلمين وانشغالهم بمهن أخرى

 . تخاذل بعض المعلمين ومحاربة الجودة

 .اللجوء إلى استخدام العنف ضد المتعلمين

لتغطية جميع المواد الدراسيةكفاءة  يفر معلمين ذوعدم تو

 

 

 

 

@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûa
 

عدم مالءمة المقررات الدراسية لسوق العمل .٦

ال تنمي المقررات الدراسية لدى  .٧

ندرة أدلة المعلمين وعدم امتالك المعلمين لها .٨

3b�ßb‚Z@òî�Š‡¾a@ñŠa†⁄bi@òÔÜÈnß@pbÓìÈß

الغالبية من القيادات ال تقوم بنقل ما تتلقاه من تدريبات إلى المجتمع المدرسي .١

عدم بناء الخطة الدراسية في ضوء أسس التخطيط االستراتيجي .٢

ضعف  .٣

ضعف كفايات بعض مدير .٤

وجود مقاومة للتغيير من بعض  .٥

قيادات المدارس من مديرين ووكالء .٦

جديد يديرون المدارس بأسلوب تقليدي ت

قلة الصالحيات الممنوحة لمدير المدرسة مقابل المسؤوليات الملقاة على عاتقه .٧

كثرة األعباء اإلدارية المطلوب تنفيذها من قبل مدير المدرسة .٨

انعدام االستقرار التنظيمي داخل المدرسة .٩

بعض القيادات ال تشجع المدرسة على ضبط الجودة  .١٠

غياب التحفيز المعنوي والمادي للعاملين .١١

3b�†b�@ZáÜÈ¾bi@òÔÜÈnß@pbÓìÈß

ضعف إلمام المعلم بأدوات التقويم وأساليبه .١

ضعف مهارات المعلم في االتصال الفعال مع المتعلمين .٢

عدم رضا المعلم عن وظيفته التربوية .٣

المدرس .٤

معظم المدرسين ليس لديهم وعى بأهمية التنمية المهنية المستدامة .٥

بعض  .٦

األوضاع االقتصادية لمعظم المعلمين وانشغالهم بمهن أخرى .٧

تخاذل بعض المعلمين ومحاربة الجودة .٨

اللجوء إلى استخدام العنف ضد المتعلمين .٩

عدم تو .١٠



@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@†a‡Çg@ @
@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·–@oíì�a@òÄÏb«@ @

 .ماديليس لها مقابل 

 .التدريس

 .التدريس الحديثة القائمة على التعلم النشط

 . األساسيخصوصا في مرحلة التعليم 

 . أنفسهم وفى المنظومة التعليمية كاملة

 . المتعلمين للتعليم وهروبهم إلى األماكن الترفيهية ومقاهي االنترنت

 .انتشار األخالقيات والسلوكيات الغير حميدة للمتعلمين اجتماعياً ودراسياً

 . الطالبية واألنشطة الالصفية بمعظم المدارس

 .لدى المتعلمين

 .ة مور ينشغلون بمتابعة درجات أبنائهم فقط دون االهتمام باألنشط

 . تتبناها الوزارة والجهات المعنية

 .ثقافة عدم االقتناع والالمباالة ومقاومة التغيير ورفض الجديد

ــا دور ســلبي و المجتمــع عــازف عــن المشــاركة        ــة المحيطــة بالمدرســة له ــة البيئ المجتمعي
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@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûaï�Š‡¾a@‹íìĐnÛaë@†bànÇüaë@ñ†ì§a @áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·

 .االمتحانات فيمساعدة المتعلمين على الغش 

ليس لها مقابل  التيعزوف المعلم عن حضور البرامج التدريبية خاصة 

التدريسعدم قدرة المعلم على توظيف التقنيات الحديثة في 

التدريس الحديثة القائمة على التعلم النشط باستراتجياتجهل بعض المعلمين 

  .ال يراعي المعلم في تدريسه معايير الجودة

kÛbĐÛbi@òÔÜÈnß@pbÓìÈßZ@ @

  .للتعلمضعف دافعية الطالب 

 . تدني رضا المتعلمين عن واقعهم التربوي والتعليمي

 .الدراسيزيادة عدد المتعلمين في الفصل 

 . ضعف تفاعل الطالب داخل الفصل

خصوصا في مرحلة التعليم  ارتفاع معدالت الرسوب والتسرب بين المتعلمين

 . ازدياد حاالت اإلحباط لدى المتعلمين

أنفسهم وفى المنظومة التعليمية كاملة فيفقدان المتعلمين للثقة 

المتعلمين للتعليم وهروبهم إلى األماكن الترفيهية ومقاهي االنترنتعدم حب 

انتشار األخالقيات والسلوكيات الغير حميدة للمتعلمين اجتماعياً ودراسياً

 . انخفاض الوعي الصحي والثقافة الصحية السليمة

الطالبية واألنشطة الالصفية بمعظم المدارس المجالسعدم إبراز وتفعيل دور 

Éàn�bi@ò�Š‡¾a@òÓýÈi@òÔÜÈnß@pbÓìÈß@Z 

  .واألمهات اآلباءفي مجالس أولياء األمور  ضعف مشاركة

 . ضعف دعم أولياء األمور للبرامج واألنشطة المدرسية

 .ضعف مشاركة القطاع الخاص في برامج المدرسة

لدى المتعلمين عدم تعاون أفراد المجتمع في تعزيز السلوك

مور ينشغلون بمتابعة درجات أبنائهم فقط دون االهتمام باألنشطأولياء األ

تتبناها الوزارة والجهات المعنيةبرامج التطوير التي  فيشك المجتمع 

ثقافة عدم االقتناع والالمباالة ومقاومة التغيير ورفض الجديد

ــا دور ســلبي و المجتمــع عــازف عــن المشــاركة        ــة المحيطــة بالمدرســة له البيئ

 . الفعالة مع المؤسسة التعليمية

 .انعدام التفاعل والتواصل بين المدرسة واألسرة

 

 

 

 

@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûa
 

مساعدة المتعلمين على الغش  .١١

عزوف المعلم عن حضور البرامج التدريبية خاصة  .١٢

عدم قدرة المعلم على توظيف التقنيات الحديثة في  .١٣

جهل بعض المعلمين  .١٤

ال يراعي المعلم في تدريسه معايير الجودة .١٥

3bÈib�@ZkÛbĐÛbi@òÔÜÈnß@pbÓìÈß

ضعف دافعية الطالب  .١

تدني رضا المتعلمين عن واقعهم التربوي والتعليمي .٢

زيادة عدد المتعلمين في الفصل  .٣

ضعف تفاعل الطالب داخل الفصل .٤

ارتفاع معدالت الرسوب والتسرب بين المتعلمين .٥

ازدياد حاالت اإلحباط لدى المتعلمين .٦

فقدان المتعلمين للثقة  .٧

عدم حب  .٨

انتشار األخالقيات والسلوكيات الغير حميدة للمتعلمين اجتماعياً ودراسياً .٩

انخفاض الوعي الصحي والثقافة الصحية السليمة .١٠

عدم إبراز وتفعيل دور  .١١

@bÈib�@ZÉàn�bi@ò�Š‡¾a@òÓýÈi@òÔÜÈnß@pbÓìÈß

ضعف مشاركة .١

ضعف دعم أولياء األمور للبرامج واألنشطة المدرسية .٢

ضعف مشاركة القطاع الخاص في برامج المدرسة .٣

عدم تعاون أفراد المجتمع في تعزيز السلوك .٤

أولياء األ .٥

شك المجتمع  .٦

ثقافة عدم االقتناع والالمباالة ومقاومة التغيير ورفض الجديد .٧

ــا دور ســلبي و المجتمــع عــازف عــن المشــاركة        .٨ ــة المحيطــة بالمدرســة له البيئ

الفعالة مع المؤسسة التعليمية

انعدام التفاعل والتواصل بين المدرسة واألسرة .٩



@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@†a‡Çg@ @
@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·–@oíì�a@òÄÏb«@ @

 . والمدارس) الجمعيات األهلية والمؤسسات الخدمية

متبادلـة بـين المـدارس لنقـل الخبـرات      

 .قلة مساهمة وإقبال أولياء األمور والمجتمع المحلي في األنشطة التي تقيمها المدرسة

  .العزوف عن أي مبادرة جماعية تجاه القضايا الداخلية والخارجية للمدرسة

تقويــة العالقـــة التنظيميـة بــين الجهـات المشــرفة علـى التعلــيم والتـدريب والتوظيــف      

التنميــة الشــاملة، واعتبــار التعلــيم اســتثماراً   

وضــرورة تزويــد الفــرد فــي مراحــل التعلــيم بالمعــارف والمهــارات  

التأكيد على أهميـة العلـم والتقنيـة فـي التعلـيم والتـدريس، وإعطـاء تركيـز أكبـر          

، )اللغـة العربيـة واللغـة اإلنجليزيـة    

اإلمكانات الالزمة لنشر الثقافة العلمية والتقنية، واعتبار مهارات الحاسوب مـن  
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الجمعيات األهلية والمؤسسات الخدمية(ضعف التواصل بين المجتمع المحلي 

متبادلـة بـين المـدارس لنقـل الخبـرات      زيـارات  المختلفة مـن   الألصفيةضعف دور األنشطة 

 . المجتمع المختلفةوبين مؤسسات 

 . قلة استجابة أولياء األمور الستدعاءات المدرسة

قلة مساهمة وإقبال أولياء األمور والمجتمع المحلي في األنشطة التي تقيمها المدرسة

 .مقلة اهتمام أولياء األمور بأبنائه

  . الدولة فياألوضاع العامة 

  . السابقةفشل عدد من برامج اإلصالح التربوي 

  . السلبية شبه المطلقة تجاه قضايا إصالح التعليم

العزوف عن أي مبادرة جماعية تجاه القضايا الداخلية والخارجية للمدرسة

 . عدم وجود خطة إستراتيجية للمدارس الحكومية

 .بما يخدم التعليم عدم وجود المنافسة في القطاع العام

 . راراتتأثير العوامل السياسية على اتخاذ الق

òíìi�Ûa@pb��û¾a@À@ñ†ì§a@ÕîjĐm@pbÓìÈß@óÜÇ@kÜÌnÛa@Ýj�Z@ @

  :اآلتي إتباعيجب   للتغلب على هذه المعوقات

تقويــة العالقـــة التنظيميـة بــين الجهـات المشــرفة علـى التعلــيم والتـدريب والتوظيــف      

 .تحقيقا للتكامل والترابط فيما بينها

التنميــة الشــاملة، واعتبــار التعلــيم اســتثماراً   الـــتأكيد عـــلى دور التعـــليم فــي عمليــة   

وضــرورة تزويــد الفــرد فــي مراحــل التعلــيم بالمعــارف والمهــارات   حقيقيــاً فــي المســتقبل،

 . والقيم التي تمكنه من المساهمة الفعالة اقتصادياً

التأكيد على أهميـة العلـم والتقنيـة فـي التعلـيم والتـدريس، وإعطـاء تركيـز أكبـر          

اللغـة العربيـة واللغـة اإلنجليزيـة    (وم والرياضـيات ومهـارات االتصـال    على مناهج العلـ 

اإلمكانات الالزمة لنشر الثقافة العلمية والتقنية، واعتبار مهارات الحاسوب مـن  

 .المهارات األساسية

 

 

 

 

@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûa
 

ضعف التواصل بين المجتمع المحلي  .١٠

ضعف دور األنشطة  .١١

وبين مؤسسات 

قلة استجابة أولياء األمور الستدعاءات المدرسة .١٢

قلة مساهمة وإقبال أولياء األمور والمجتمع المحلي في األنشطة التي تقيمها المدرسة .١٣

قلة اهتمام أولياء األمور بأبنائه .١٤

òßbÇ@pbÓìÈßZ@ @

األوضاع العامة  .١

فشل عدد من برامج اإلصالح التربوي  .٢

السلبية شبه المطلقة تجاه قضايا إصالح التعليم .٣

العزوف عن أي مبادرة جماعية تجاه القضايا الداخلية والخارجية للمدرسة .٤

عدم وجود خطة إستراتيجية للمدارس الحكومية .٥

عدم وجود المنافسة في القطاع العام .٦

تأثير العوامل السياسية على اتخاذ الق .٧

òíìi�Ûa@pb��û¾a@À@ñ†ì§a@ÕîjĐm@pbÓìÈß@óÜÇ@kÜÌnÛa@Ýj�

للتغلب على هذه المعوقات

تقويــة العالقـــة التنظيميـة بــين الجهـات المشــرفة علـى التعلــيم والتـدريب والتوظيــف       .١

تحقيقا للتكامل والترابط فيما بينها

الـــتأكيد عـــلى دور التعـــليم فــي عمليــة    .٢

حقيقيــاً فــي المســتقبل،

والقيم التي تمكنه من المساهمة الفعالة اقتصادياً

التأكيد على أهميـة العلـم والتقنيـة فـي التعلـيم والتـدريس، وإعطـاء تركيـز أكبـر            .٣

على مناهج العلـ 

اإلمكانات الالزمة لنشر الثقافة العلمية والتقنية، واعتبار مهارات الحاسوب مـن   وتوفير

المهارات األساسية



@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@†a‡Çg@ @
@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·–@oíì�a@òÄÏb«@ @

تـوفير المـوارد الالزمـة للبنيـة التحتيـة للتعلـيم فـي جميـع مسـتوياته مـن مرافـق ومبـان             

دراسـة السبل التي يمكن من خاللهـا تحقيـق االسـتخدام األفضـل للمـوارد واإلمكانـات       

، وتحســين البيئــة )الرســوب والتســرب

التعليمية للرفع من الكفاءة الداخلية للنظام التعليمـي، وتشـجيع المؤسسـات المحليـة     

، مجانية التعلـيم ، إلزامية التعليم

ضـمان جودة النوعية في التعلـيم واألداء التربـوي مـع االســتفادة مــن جهـود المنظمـات        

الـــتأكيد عـــلى أهميـــة صــون الهويــة العربيــة اإلســالمية، وتعميــق االنتمــاء، وتعزيــز    

ط األســرية والمجتمعيــة، وتـــنمية القيـــم اإليجابيــة نحــو العمــل، والحفــاظ علــى الــرواب

 .التأكيد على المسؤولية الكاملة للدولة في توفير التعليم مجانا ألبنائها

 .تشـجيع القطـاع الخاص على االستثمار في التعليم بضوابط تحقق مستوى الجودة فيه

اض األطفـال ودور  مثـل ريـ   التعلـيم األساسـي  

ــيم       ــى تــوفير تعل ـــر بــرامج تنميــة الطفولــة المبكــرة، والتركيــز عل الحضـــانة، وتوفي

 .مناسب للفئات الخاصة سواء موهوبين أم فئات ال تملك القدرات العادية

 .رفع نسب االستيعاب في التعليم العام، وتوفير المتطلبات الالزمة لمقابلة احتياجات التوسع

الـــنظام التعليمــي بإعطــاء مزيــد مــن االستـــقاللية اإلداريــة والتربويــة 

للمدرسة وجعلها مسـئولة عـن مسـتوى أدائهـا، مـن خـالل تطـوير معـايير أداء وطنيـة فـي           

المواد األساسية على المدارس بلوغها، مع تطويـر اإلدارة المدرســية، والعنايـة باختيـار    

تطويـر المـناهج لتتناسب وخصائص المتعلم الذهنية والنفسية ومراحل تطوره العمــري  

واحــتياجاته البيئيـة وظروفـه المجتمعيـة، وتركيــز االسـتراتيجيات فـي التعلـيم علــى        
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تـوفير المـوارد الالزمـة للبنيـة التحتيـة للتعلـيم فـي جميـع مسـتوياته مـن مرافـق ومبـان             

 .ات ومنشآت تعليمية وغيرهاومعامل وتجهيز

دراسـة السبل التي يمكن من خاللهـا تحقيـق االسـتخدام األفضـل للمـوارد واإلمكانـات       

الرســوب والتســرب(المـــتاحة للتعـــليم، والحــد مــن الفاقــد التعليمــي  

التعليمية للرفع من الكفاءة الداخلية للنظام التعليمـي، وتشـجيع المؤسسـات المحليـة     

 .ألفراد على المساهمة في التعليم

إلزامية التعليم(: سـن وتطوير القوانين واألنظمة الموحدة في مجال

  ).والثانوي التعليم األساسيتطوير ، محو األمية

ضـمان جودة النوعية في التعلـيم واألداء التربـوي مـع االســتفادة مــن جهـود المنظمـات        

 .العالمية في االعتماد لتقويم البرامج التعليمية

الـــتأكيد عـــلى أهميـــة صــون الهويــة العربيــة اإلســالمية، وتعميــق االنتمــاء، وتعزيــز    

وتـــنمية القيـــم اإليجابيــة نحــو العمــل، والحفــاظ علــى الــرواب

 .وتقدير الحضارة اإلنسانية

التأكيد على المسؤولية الكاملة للدولة في توفير التعليم مجانا ألبنائها

تشـجيع القطـاع الخاص على االستثمار في التعليم بضوابط تحقق مستوى الجودة فيه

التعلـيم األساسـي  نشـر التعـليم فــي المرحلـة مـا قبـل مسـتوى      

ــيم       ــى تــوفير تعل ـــر بــرامج تنميــة الطفولــة المبكــرة، والتركيــز عل الحضـــانة، وتوفي

مناسب للفئات الخاصة سواء موهوبين أم فئات ال تملك القدرات العادية

رفع نسب االستيعاب في التعليم العام، وتوفير المتطلبات الالزمة لمقابلة احتياجات التوسع

الـــنظام التعليمــي بإعطــاء مزيــد مــن االستـــقاللية اإلداريــة والتربويــة إعـــادة هيكـــلة 

للمدرسة وجعلها مسـئولة عـن مسـتوى أدائهـا، مـن خـالل تطـوير معـايير أداء وطنيـة فـي           

المواد األساسية على المدارس بلوغها، مع تطويـر اإلدارة المدرســية، والعنايـة باختيـار    

 . ي العملالمديرين والقياديين وتوظيف التقنية ف

تطويـر المـناهج لتتناسب وخصائص المتعلم الذهنية والنفسية ومراحل تطوره العمــري  

واحــتياجاته البيئيـة وظروفـه المجتمعيـة، وتركيــز االسـتراتيجيات فـي التعلـيم علــى        
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تـوفير المـوارد الالزمـة للبنيـة التحتيـة للتعلـيم فـي جميـع مسـتوياته مـن مرافـق ومبـان              .٤

ومعامل وتجهيز

دراسـة السبل التي يمكن من خاللهـا تحقيـق االسـتخدام األفضـل للمـوارد واإلمكانـات        .٥

المـــتاحة للتعـــليم، والحــد مــن الفاقــد التعليمــي  

التعليمية للرفع من الكفاءة الداخلية للنظام التعليمـي، وتشـجيع المؤسسـات المحليـة     

ألفراد على المساهمة في التعليموا

سـن وتطوير القوانين واألنظمة الموحدة في مجال  .٦

محو األمية

ضـمان جودة النوعية في التعلـيم واألداء التربـوي مـع االســتفادة مــن جهـود المنظمـات          .٧

العالمية في االعتماد لتقويم البرامج التعليمية

الـــتأكيد عـــلى أهميـــة صــون الهويــة العربيــة اإلســالمية، وتعميــق االنتمــاء، وتعزيــز      .٨

وتـــنمية القيـــم اإليجابيــة نحــو العمــل، والحفــاظ علــى الــرواب

وتقدير الحضارة اإلنسانية

التأكيد على المسؤولية الكاملة للدولة في توفير التعليم مجانا ألبنائها .٩

تشـجيع القطـاع الخاص على االستثمار في التعليم بضوابط تحقق مستوى الجودة فيه  .١٠

نشـر التعـليم فــي المرحلـة مـا قبـل مسـتوى       .١١

ــيم       ــى تــوفير تعل ـــر بــرامج تنميــة الطفولــة المبكــرة، والتركيــز عل الحضـــانة، وتوفي

مناسب للفئات الخاصة سواء موهوبين أم فئات ال تملك القدرات العادية

رفع نسب االستيعاب في التعليم العام، وتوفير المتطلبات الالزمة لمقابلة احتياجات التوسع  .١٢

إعـــادة هيكـــلة  .١٣

للمدرسة وجعلها مسـئولة عـن مسـتوى أدائهـا، مـن خـالل تطـوير معـايير أداء وطنيـة فـي           

المواد األساسية على المدارس بلوغها، مع تطويـر اإلدارة المدرســية، والعنايـة باختيـار    

المديرين والقياديين وتوظيف التقنية ف

تطويـر المـناهج لتتناسب وخصائص المتعلم الذهنية والنفسية ومراحل تطوره العمــري   .١٤

واحــتياجاته البيئيـة وظروفـه المجتمعيـة، وتركيــز االسـتراتيجيات فـي التعلـيم علــى        
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التفكير المستقل ومهارات النقد الذاتي وحل المشكالت والبحث واالبــتكار مـع ربـط    

ـــليم مهـــنة مــن المهــن التخصصــية، تتطلــب االحتــراف بالمعاييـــر الالزمــة       اعتـــبار التع

لممارســــتها وتقــــويم الكفــــاءات األساســــية فيهــــا والضــــوابط المناســــبة لســــلوكياتها  

 .وأخـالقياتها، والتوسع في برامج التدريب وإعادة التأهيل، وتطوير مهام اإلشراف التربوي

 . م مديري إدارات التربية والتعليم بتبني أسلوب الجودة في التعليم

 .تدريب القياديين في المديريات واإلدارات التعليمية على أساليب الجودة ومنهجها

 . البعد عن المركزية في اتخاذ القرار التربوي والتعليمي عند تطبيق منهج الجودة

تقــديم كافــة أشــكال الــدعم المعنـــوي     

أن تقوم إدارات المدارس بتأهيل معلميها التربويين من خـالل إلحـاقهم ببـرامج تدريبيـة     

تفعيــل وحــدة التــدريب والجــودة والمتابعــة  

تحفيــز الميــدان التربــوي التعليمــي باألنشــطة والبــرامج التــي تســاعد فــي     

 .إيجاد آليات إلشراك القطاع الخاص في برامج المدارس ودعم األنشطة الداخلية

تضمين المقررات الدراسية أنشطة وتـدريبات إلكسـاب الطـالب مهـارة حـل المشـكالت       

سب مع التغير في منظومة التربية والتعليم والتغيـر المتسـارع فـي مجـال تقنيـة      

المعلومــات ووســائل االتصــال، وبمــا يتناســب مــع ســوق العمــل مــن جانــب وحاجــات الطــالب 

 . 

يمــي ، والنظــر فـــي   تقــوم إدارات التربيــة والتعلـــيم بدراســة تشخيصــية لواقعهـــا التعل    

ــرامج        ــيم مــن خــالل ب ــى تأهيــل مــديري المــدارس فــي مجــال الجــودة فــي التعل العمــل عل

بـرامج   أوتدريبية تربوية جادة تتم بمعرفـة جهـات ذات صـلة بمجـال التربيـة ولتعلـيم       
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التفكير المستقل ومهارات النقد الذاتي وحل المشكالت والبحث واالبــتكار مـع ربـط    

 .كالت وظروف تطبيقيةما يتعلمه الطالب بمش

ـــليم مهـــنة مــن المهــن التخصصــية، تتطلــب االحتــراف بالمعاييـــر الالزمــة       اعتـــبار التع

لممارســــتها وتقــــويم الكفــــاءات األساســــية فيهــــا والضــــوابط المناســــبة لســــلوكياتها  

وأخـالقياتها، والتوسع في برامج التدريب وإعادة التأهيل، وتطوير مهام اإلشراف التربوي

م مديري إدارات التربية والتعليم بتبني أسلوب الجودة في التعليم

تدريب القياديين في المديريات واإلدارات التعليمية على أساليب الجودة ومنهجها

البعد عن المركزية في اتخاذ القرار التربوي والتعليمي عند تطبيق منهج الجودة

تقــديم كافــة أشــكال الــدعم المعنـــوي     أن تلتــزم المــديريات واإلدارات التعليميــة ب   

 . والمادي للمدارس عند قيامها بتطبيق برامج الجودة

أن تقوم إدارات المدارس بتأهيل معلميها التربويين من خـالل إلحـاقهم ببـرامج تدريبيـة     

تفعيــل وحــدة التــدريب والجــودة والمتابعــة  ( تســهم فــي تحســين ممارســاتهم التدريســية 

 .)الدورية عليها

تحفيــز الميــدان التربــوي التعليمــي باألنشــطة والبــرامج التــي تســاعد فــي      العمــل علــى

 .تحسين صورة المدرسة عند المعلمين والطالب

إيجاد آليات إلشراك القطاع الخاص في برامج المدارس ودعم األنشطة الداخلية

تضمين المقررات الدراسية أنشطة وتـدريبات إلكسـاب الطـالب مهـارة حـل المشـكالت       

سب مع التغير في منظومة التربية والتعليم والتغيـر المتسـارع فـي مجـال تقنيـة      

المعلومــات ووســائل االتصــال، وبمــا يتناســب مــع ســوق العمــل مــن جانــب وحاجــات الطــالب 

 النفسية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية من جانب آخر

تقــوم إدارات التربيــة والتعلـــيم بدراســة تشخيصــية لواقعهـــا التعل    

 .مخرجاتها التربوية ونسب الفاقد التعليمي لديها

ــرامج        ــيم مــن خــالل ب ــى تأهيــل مــديري المــدارس فــي مجــال الجــودة فــي التعل العمــل عل

تدريبية تربوية جادة تتم بمعرفـة جهـات ذات صـلة بمجـال التربيـة ولتعلـيم       

 .تدريبية على مستوى الوزارة أو مديريات وإدارات التربية
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التفكير المستقل ومهارات النقد الذاتي وحل المشكالت والبحث واالبــتكار مـع ربـط    

ما يتعلمه الطالب بمش

ـــليم مهـــنة مــن المهــن التخصصــية، تتطلــب االحتــراف بالمعاييـــر الالزمــة       .١٥ اعتـــبار التع

لممارســــتها وتقــــويم الكفــــاءات األساســــية فيهــــا والضــــوابط المناســــبة لســــلوكياتها  

وأخـالقياتها، والتوسع في برامج التدريب وإعادة التأهيل، وتطوير مهام اإلشراف التربوي

م مديري إدارات التربية والتعليم بتبني أسلوب الجودة في التعليملتزيأن  .١٦

تدريب القياديين في المديريات واإلدارات التعليمية على أساليب الجودة ومنهجها .١٧

البعد عن المركزية في اتخاذ القرار التربوي والتعليمي عند تطبيق منهج الجودة .١٨

أن تلتــزم المــديريات واإلدارات التعليميــة ب    .١٩

والمادي للمدارس عند قيامها بتطبيق برامج الجودة

أن تقوم إدارات المدارس بتأهيل معلميها التربويين من خـالل إلحـاقهم ببـرامج تدريبيـة      .٢٠

تســهم فــي تحســين ممارســاتهم التدريســية 

الدورية عليها

العمــل علــى .٢١

تحسين صورة المدرسة عند المعلمين والطالب

إيجاد آليات إلشراك القطاع الخاص في برامج المدارس ودعم األنشطة الداخلية .٢٢

تضمين المقررات الدراسية أنشطة وتـدريبات إلكسـاب الطـالب مهـارة حـل المشـكالت        .٢٣

سب مع التغير في منظومة التربية والتعليم والتغيـر المتسـارع فـي مجـال تقنيـة      بما يتنا

المعلومــات ووســائل االتصــال، وبمــا يتناســب مــع ســوق العمــل مــن جانــب وحاجــات الطــالب 

النفسية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية من جانب آخر

تقــوم إدارات التربيــة والتعلـــيم بدراســة تشخيصــية لواقعهـــا التعل     .٢٤

مخرجاتها التربوية ونسب الفاقد التعليمي لديها

ــرامج        .٢٥ ــيم مــن خــالل ب ــى تأهيــل مــديري المــدارس فــي مجــال الجــودة فــي التعل العمــل عل

تدريبية تربوية جادة تتم بمعرفـة جهـات ذات صـلة بمجـال التربيـة ولتعلـيم       

تدريبية على مستوى الوزارة أو مديريات وإدارات التربية



@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@†a‡Çg@ @
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  أدوار ومسئوليات األطراف املعنية
  واالعتماد والتطوير املدرسي

ــي       ــارجيين ف ــداخليين والخ ــة ال ــوزارة وشــركاء التنمي ــئوليات ال ــد تنحصــر أدوار ومس حش

للجـودة  عـداد القبلـي   لـدعم عمليـات التهيئـة واإل   

   .هوريةممرحلياً على مستوى مدارس الج

        ::::بمكتب التربية والتعليم بالمحافظةبمكتب التربية والتعليم بالمحافظةبمكتب التربية والتعليم بالمحافظةبمكتب التربية والتعليم بالمحافظة

متابعــة تطبيــق نظــام جــودة األداء فــي مكتــب التربيــة بالمحافظــة ومكاتــب التربيــة         

  .في المدارس الحكومية واألهلية

والتطــوير المشــاركة فــي إجــراء األبحــاث والدراســات المتعلقــة بجــودة التعلــيم واالعتمــاد    

اختيار فرق الجودة واالعتماد فـي المـديريات عبـر المفاضـلة وفقـاًً للشـروط المقـرة مـن قبـل          

الجودة واالعتماد في المـديريات علـى المفـاهيم والمهـارات واألنظمـة المتعلقـة       

  .حشد وتنمية الموارد الفنية والمالية لدعم نظام الجودة واالعتماد المدرسي

المدرسـي وتـوفير البيانـات     والتطـوير 
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أدوار ومسئوليات األطراف املعنية
واالعتماد والتطوير املدرسيتطبيق اجلودة يف 

        : : : : أدوار ومسئوليات الوزارة وشركاء التنمية أدوار ومسئوليات الوزارة وشركاء التنمية أدوار ومسئوليات الوزارة وشركاء التنمية أدوار ومسئوليات الوزارة وشركاء التنمية 

ــي       ــارجيين ف ــداخليين والخ ــة ال ــوزارة وشــركاء التنمي ــئوليات ال تنحصــر أدوار ومس

لـدعم عمليـات التهيئـة واإل    ؛وتوجيه الموارد والمصادر المتاحة والمتوفرة

مرحلياً على مستوى مدارس الج تطبيق برامج التطويرواستيفاء متطلبات 

بمكتب التربية والتعليم بالمحافظةبمكتب التربية والتعليم بالمحافظةبمكتب التربية والتعليم بالمحافظةبمكتب التربية والتعليم بالمحافظة    إدارة الجودة واالعتمادإدارة الجودة واالعتمادإدارة الجودة واالعتمادإدارة الجودة واالعتمادأدوار ومسئوليات أدوار ومسئوليات أدوار ومسئوليات أدوار ومسئوليات 

  :الجودة واالعتماد

  .المدرسي والتطوير نشر ثقافة جودة التعليم واالعتماد

متابعــة تطبيــق نظــام جــودة األداء فــي مكتــب التربيــة بالمحافظــة ومكاتــب التربيــة         

  

في المدارس الحكومية واألهلية المشاركة في تطبيق نظام االعتماد المدرسي

المشــاركة فــي إجــراء األبحــاث والدراســات المتعلقــة بجــودة التعلــيم واالعتمــاد    

  .المدرسي باالشتراك مع الجهات ذات العالقة

اختيار فرق الجودة واالعتماد فـي المـديريات عبـر المفاضـلة وفقـاًً للشـروط المقـرة مـن قبـل          

  .الوزارة، ومتابعة تنفيذ المهام الموكلة إليها

الجودة واالعتماد في المـديريات علـى المفـاهيم والمهـارات واألنظمـة المتعلقـة       

  .بالجودة واالعتماد المدرسي

حشد وتنمية الموارد الفنية والمالية لدعم نظام الجودة واالعتماد المدرسي

  .المشاركة في إعداد مشروع الخطة السنوية للمكتب

والتطـوير  واالعتماد إعداد التقارير التقييمية المتعلقة بالجودة

 .ورفعها للجهات المختصة

 

 

 

 

@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûa
 

        

أدوار ومسئوليات الوزارة وشركاء التنمية أدوار ومسئوليات الوزارة وشركاء التنمية أدوار ومسئوليات الوزارة وشركاء التنمية أدوار ومسئوليات الوزارة وشركاء التنمية : : : : أوالً أوالً أوالً أوالً 

ــي       ــارجيين ف ــداخليين والخ ــة ال ــوزارة وشــركاء التنمي ــئوليات ال تنحصــر أدوار ومس

وتوجيه الموارد والمصادر المتاحة والمتوفرة

واستيفاء متطلبات  ،واالعتماد

أدوار ومسئوليات أدوار ومسئوليات أدوار ومسئوليات أدوار ومسئوليات : : : : ثانياًثانياًثانياًثانياً

الجودة واالعتماد إدارةمهام من 

نشر ثقافة جودة التعليم واالعتماد )١

متابعــة تطبيــق نظــام جــودة األداء فــي مكتــب التربيــة بالمحافظــة ومكاتــب التربيــة          )٢

  .بالمديريات

المشاركة في تطبيق نظام االعتماد المدرسي )٣

المشــاركة فــي إجــراء األبحــاث والدراســات المتعلقــة بجــودة التعلــيم واالعتمــاد     )٤

المدرسي باالشتراك مع الجهات ذات العالقة

اختيار فرق الجودة واالعتماد فـي المـديريات عبـر المفاضـلة وفقـاًً للشـروط المقـرة مـن قبـل           )٥

الوزارة، ومتابعة تنفيذ المهام الموكلة إليها

الجودة واالعتماد في المـديريات علـى المفـاهيم والمهـارات واألنظمـة المتعلقـة       تدريب فرق  )٦

بالجودة واالعتماد المدرسي

حشد وتنمية الموارد الفنية والمالية لدعم نظام الجودة واالعتماد المدرسي )٧

المشاركة في إعداد مشروع الخطة السنوية للمكتب )٨

إعداد التقارير التقييمية المتعلقة بالجودة )٩

ورفعها للجهات المختصة



@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@†a‡Çg@ @
@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·–@oíì�a@òÄÏb«@ @

أي مهــام أخــرى يكلــف بهــا الفريــق مــن اإلدارة العامــة للجــودة واالعتمــاد بــالوزارة أو قيــادة     

المشـاركة مــع فريــق التطـوير المدرســي بالمحافظــة فــي تسـيير برنــامج التطــوير المدرســي    

مهـام فريــق التطــوير   ي مـدارس التطــوير بمـديريات المحافظــة، وذلــك مـن خــالل   

تنسيق الجهود المحلية للبرامج واألنشطة المخطط تنفيذها على مسـتوى المـديريات   

وضع الخطة السنوية ألنشطة برنامج التطوير المدرسي على مستوى المحافظة، بناءً 

التنسيق مع المكاتب الفرعية للشركاء المانحين في المحافظات فـي التخطـيط والتنفيـذ    

 .نامجلألنشطة، بما يتوافق مع الخطة العامة، وحل أي مشاكل تعترض سير البر

اإلشــراف والرقابــة والتقيــيم لســير تنفيــذ البرنــامج، والقيــام بزيــارات للمــديريات         

دراســة التقــارير المرفوعــة مــن اإلدارات المعنيــة بالمحافظــة والمــديريات والمــدارس 

دراسة المشكالت والمعوقات التي تعترض تنفيذ األنشطة المستهدفة في البرنـامج،  

 .الجهات المعنيةواتخاذ التدابير الالزمة لحلها في إطار من التنسيق التكاملي مع 

التنسيق والمتابعة لفتح الحسـابات البنكيـة والبريديـة للمـدارس، ومتابعـة تحويـل       

اء المتابعـة والرقابـة؛ للتأكـد مـن سـالمة إدارة      

 .وتوظيف الدعم المالي للمدارس، وفق أهداف ومجاالت البرنامج

اتخاذ القرارات اإلدارية والقانونية عند ظهور المخالفات والتجـاوزات، التـي تقـوم بهـا     

فـرق التطــوير المدرســي فــي المــدارس، ومحاســبة المتســببين فيهــا، واســتعادة األمــوال  
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أي مهــام أخــرى يكلــف بهــا الفريــق مــن اإلدارة العامــة للجــودة واالعتمــاد بــالوزارة أو قيــادة     

 .مكتب التربية بالمحافظة

المشـاركة مــع فريــق التطـوير المدرســي بالمحافظــة فــي تسـيير برنــامج التطــوير المدرســي    

ي مـدارس التطــوير بمـديريات المحافظــة، وذلــك مـن خــالل   

: 

 .اتخاذ القرارات المتعلقة ببرنامج التطوير المدرسي

 .إدارة ومتابعة أنشطة البرنامج على مستوى المحافظة

تنسيق الجهود المحلية للبرامج واألنشطة المخطط تنفيذها على مسـتوى المـديريات   

 .ارس المستهدفة

وضع الخطة السنوية ألنشطة برنامج التطوير المدرسي على مستوى المحافظة، بناءً 

 .على الخطة العامة للوزارة

التنسيق مع المكاتب الفرعية للشركاء المانحين في المحافظات فـي التخطـيط والتنفيـذ    

لألنشطة، بما يتوافق مع الخطة العامة، وحل أي مشاكل تعترض سير البر

اإلشــراف والرقابــة والتقيــيم لســير تنفيــذ البرنــامج، والقيــام بزيــارات للمــديريات         

 .المعنيةوالمدارس 

دراســة التقــارير المرفوعــة مــن اإلدارات المعنيــة بالمحافظــة والمــديريات والمــدارس 

 .حول سير البرنامج

دراسة المشكالت والمعوقات التي تعترض تنفيذ األنشطة المستهدفة في البرنـامج،  

واتخاذ التدابير الالزمة لحلها في إطار من التنسيق التكاملي مع 

التنسيق والمتابعة لفتح الحسـابات البنكيـة والبريديـة للمـدارس، ومتابعـة تحويـل       

اء المتابعـة والرقابـة؛ للتأكـد مـن سـالمة إدارة      الموازنات التشـغيلية السـنوية، وإجـر   

وتوظيف الدعم المالي للمدارس، وفق أهداف ومجاالت البرنامج

اتخاذ القرارات اإلدارية والقانونية عند ظهور المخالفات والتجـاوزات، التـي تقـوم بهـا     

فـرق التطــوير المدرســي فــي المــدارس، ومحاســبة المتســببين فيهــا، واســتعادة األمــوال  

 .تي تم التصرف فيها بصورة مخالفة

 

 

 

 

@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûa
 

أي مهــام أخــرى يكلــف بهــا الفريــق مــن اإلدارة العامــة للجــودة واالعتمــاد بــالوزارة أو قيــادة      )١٠

مكتب التربية بالمحافظة

المشـاركة مــع فريــق التطـوير المدرســي بالمحافظــة فــي تسـيير برنــامج التطــوير المدرســي     )١١

ي مـدارس التطــوير بمـديريات المحافظــة، وذلــك مـن خــالل   المنفـذ فــ 

:المتمثلة في

اتخاذ القرارات المتعلقة ببرنامج التطوير المدرسي  �

إدارة ومتابعة أنشطة البرنامج على مستوى المحافظة �

تنسيق الجهود المحلية للبرامج واألنشطة المخطط تنفيذها على مسـتوى المـديريات    �

ارس المستهدفةوالمد

وضع الخطة السنوية ألنشطة برنامج التطوير المدرسي على مستوى المحافظة، بناءً  �

على الخطة العامة للوزارة

التنسيق مع المكاتب الفرعية للشركاء المانحين في المحافظات فـي التخطـيط والتنفيـذ     �

لألنشطة، بما يتوافق مع الخطة العامة، وحل أي مشاكل تعترض سير البر

اإلشــراف والرقابــة والتقيــيم لســير تنفيــذ البرنــامج، والقيــام بزيــارات للمــديريات          �

والمدارس 

دراســة التقــارير المرفوعــة مــن اإلدارات المعنيــة بالمحافظــة والمــديريات والمــدارس  �

حول سير البرنامج

دراسة المشكالت والمعوقات التي تعترض تنفيذ األنشطة المستهدفة في البرنـامج،   �

واتخاذ التدابير الالزمة لحلها في إطار من التنسيق التكاملي مع 

التنسيق والمتابعة لفتح الحسـابات البنكيـة والبريديـة للمـدارس، ومتابعـة تحويـل        �

الموازنات التشـغيلية السـنوية، وإجـر   

وتوظيف الدعم المالي للمدارس، وفق أهداف ومجاالت البرنامج

اتخاذ القرارات اإلدارية والقانونية عند ظهور المخالفات والتجـاوزات، التـي تقـوم بهـا      �

فـرق التطــوير المدرســي فــي المــدارس، ومحاســبة المتســببين فيهــا، واســتعادة األمــوال  

تي تم التصرف فيها بصورة مخالفةال



@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@†a‡Çg@ @
@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·–@oíì�a@òÄÏb«@ @

تنفيذ آلية اختيار المديريات والمدارس التي ستستهدف فـي البرنـامج، وفقـاً للشـروط     

اإلشراف على وضع خطط التطوير للمدارس، والمصادقة عليها، وفقاً لمعـايير اعتمـاد   

ــات    جنــة التســيير بنتائجهــا قبــل تحويــل الموازن

متابعة تنفيذ أنشطة البرنامج في المحافظـة والمـديريات والمـدارس، وفقـاً للبرنـامج      

والسنوية عبر  اإلشراف على حفظ وأرشفة خطط المدارس والتقارير المالية الشهرية

اإلشراف على تنفيذ البرامج التدريبية، واختيار مدربين للبرنامج عند الحاجة، وفقاً 

 .للشروط والمعايير المقرة من قبل اإلدارات المعنية بالوزارة

التطـوير المدرسـي بمـا يشـتمله مـن أسـس ومبـادئ ومنطلقـات         

تحسين فرص تعلم وتعليم (لته النهائية 

التـي  ) ةيالطالب والنهوض واالرتقاء بمستوى أداء المدرسة وتجويد مخرجاتها التربوية والتعليم

األدوار والممارسات النمطيـة التقليديـة السـائدة حاليـاً فـي      

عتـدنا عليهـا،   اوالعمـل بـنفس الطريقـة التـي     

من العبـث أن  (ومن المناسب هنا االستشهاد بمقولة إينشاتين 

 – بـل و  ،نه ليس من العبث والهدر وحسـب 

ومـن هـذا    .خالقية والقانونية والوطنية والتربوية

ن الضرورة تسـتدعي إعـادة النظـر فـي وظـائف وأدوار ومسـئوليات المدرسـة واألطـراف         

الجودة واالعتماد في ضوء معايير ومؤشرات مجاالت 

حســاس بملكيــة المدرســة الخاصــة لــدى المعلــم والمــتعلم 

ــتعلم        ــيم وال ــة للتعل ــى منظم ــور، ويحــول المدرســة إل ــاء األم  ،والمــدير والعناصــر المســاندة وأولي
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تنفيذ آلية اختيار المديريات والمدارس التي ستستهدف فـي البرنـامج، وفقـاً للشـروط     

 .والمعايير المقرة من لجنة التسيير بالوزارة

اإلشراف على وضع خطط التطوير للمدارس، والمصادقة عليها، وفقاً لمعـايير اعتمـاد   

ــات   خطــة التطــوير المدرســي، وموافــاة ل  جنــة التســيير بنتائجهــا قبــل تحويــل الموازن

 .التشغيلية إلى حسابات المدارس

متابعة تنفيذ أنشطة البرنامج في المحافظـة والمـديريات والمـدارس، وفقـاً للبرنـامج      

 .بالوزارة الزمني والتنفيذي المقر من لجنة التسيير

اإلشراف على حفظ وأرشفة خطط المدارس والتقارير المالية الشهرية

 .اإلدارات المعنية بالمكتب

اإلشراف على تنفيذ البرامج التدريبية، واختيار مدربين للبرنامج عند الحاجة، وفقاً 

للشروط والمعايير المقرة من قبل اإلدارات المعنية بالوزارة

        ::::مدارسمدارسمدارسمدارسالالالالليات في ليات في ليات في ليات في وووواألدوار والمسؤاألدوار والمسؤاألدوار والمسؤاألدوار والمسؤ

التطـوير المدرسـي بمـا يشـتمله مـن أسـس ومبـادئ ومنطلقـات         من األهمية اإلشـارة إلـى أن برنـامج    

لته النهائية صستهدف في محي ،وموجهات ومعايير ومؤشرات مرجعية

الطالب والنهوض واالرتقاء بمستوى أداء المدرسة وتجويد مخرجاتها التربوية والتعليم

األدوار والممارسات النمطيـة التقليديـة السـائدة حاليـاً فـي      من الصعب تحقيقها وإنجازها في ظل 

والعمـل بـنفس الطريقـة التـي      ،نا فـي فعـل األشـياء   رمعظم مدارسنا، وإذا ما استمر

ومن المناسب هنا االستشهاد بمقولة إينشاتين  ،ننا لن نحصل على نتائج مختلفة

نه ليس من العبث والهدر وحسـب إ .)توقع نتائج مختلفةتعمل األشياء بنفس الطريقة وت

خالقية والقانونية والوطنية والتربويةجرم وحرام من النواحي الدينية واأل

ن الضرورة تسـتدعي إعـادة النظـر فـي وظـائف وأدوار ومسـئوليات المدرسـة واألطـراف         

في ضوء معايير ومؤشرات مجاالت  ،عليمية فيهاالمعنية بالعملية التربوية والت

حســاس بملكيــة المدرســة الخاصــة لــدى المعلــم والمــتعلم وبمــا يعمــق اإل ،المدرســي

ــتعلم        ــيم وال ــة للتعل ــى منظم ــور، ويحــول المدرســة إل ــاء األم والمــدير والعناصــر المســاندة وأولي

  .المستمر مفتوحة أمام الجميع للمشاركة والتطوير
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تنفيذ آلية اختيار المديريات والمدارس التي ستستهدف فـي البرنـامج، وفقـاً للشـروط      �

والمعايير المقرة من لجنة التسيير بالوزارة

اإلشراف على وضع خطط التطوير للمدارس، والمصادقة عليها، وفقاً لمعـايير اعتمـاد    �

خطــة التطــوير المدرســي، وموافــاة ل 

التشغيلية إلى حسابات المدارس

متابعة تنفيذ أنشطة البرنامج في المحافظـة والمـديريات والمـدارس، وفقـاً للبرنـامج       �

الزمني والتنفيذي المقر من لجنة التسيير

اإلشراف على حفظ وأرشفة خطط المدارس والتقارير المالية الشهرية �

اإلدارات المعنية بالمكتب

اإلشراف على تنفيذ البرامج التدريبية، واختيار مدربين للبرنامج عند الحاجة، وفقاً  �

للشروط والمعايير المقرة من قبل اإلدارات المعنية بالوزارة

األدوار والمسؤاألدوار والمسؤاألدوار والمسؤاألدوار والمسؤ: : : : ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 

من األهمية اإلشـارة إلـى أن برنـامج    

وموجهات ومعايير ومؤشرات مرجعية

الطالب والنهوض واالرتقاء بمستوى أداء المدرسة وتجويد مخرجاتها التربوية والتعليم

من الصعب تحقيقها وإنجازها في ظل 

معظم مدارسنا، وإذا ما استمر

ننا لن نحصل على نتائج مختلفةإف

تعمل األشياء بنفس الطريقة وت

جرم وحرام من النواحي الدينية واأل - أيضاً

ن الضرورة تسـتدعي إعـادة النظـر فـي وظـائف وأدوار ومسـئوليات المدرسـة واألطـراف         إالمنطلق ف

المعنية بالعملية التربوية والت

المدرســيوالتطــوير 

ــتعلم        ــيم وال ــة للتعل ــى منظم ــور، ويحــول المدرســة إل ــاء األم والمــدير والعناصــر المســاندة وأولي

مفتوحة أمام الجميع للمشاركة والتطوير



@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@†a‡Çg@ @
@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·–@oíì�a@òÄÏb«@ @

ن األدوار والمسئوليات لألطراف المعنية بالعملية التعليميـة فـي المدرسـة فـي     

  :التطوير المدرسي، يمكن تفصيل أهم معالمها بالتالي

هــو أحــد أهــم  ،النــاجحتؤكــد العديــد مــن الدراســات والبحــوث والتقــارير علــى أن القائــد  

هـو أهـم    ،على أن القائد المدرسي

وعلــى ســبيل المثــال بمكــن االستشــهاد بتقريــر 

هـــو (علـــى أن مـــدير المدرســـة كمـــا ورد فـــي التقريـــر  

فهــو الشــخص المســئول عــن جميــع األنشــطة 

الحاصــلة فــي المدرســة ومحيطهــا، ومــن خــالل قيــادة المــدير تحــدد المدرســة وجهتهــا وثقافتهــا   

التدريسية ومستوى االحتراف وقيم معلميها ومدى االهتمام بمـا تعلمـه ومـا لـم يتعلمـه الطالـب،       

وســلوك أوليـاء األمــور والطلبــة يعتمــد  

ن مـدير المدرسـة الفعـال هـو     

، ةرنـ ملبنـاء مدرسـة دائمـة الـتعلم البـد أن تكـون هنـاك قيـادة مدرسـية          

شاركة في حل مشكالتها، جماعية في مسـئولياتها، إبداعيـة   

متعاونة في أداء مهامها، مركـزة علـى تحصـيل طالبهـا، قيـادة واعيـة وقـادرة علـى         

وتعمـل   ،هـا تعلـم الطلبـة والعـاملين    

وهــو غايـة وهــدف برنــامج   ،ياديــة مـع مهامهــا التعليميـة  

الذي تقع مسئوليته إنجازه وتحقيقه على مدير المدرسـة بالتعـاون والشـراكة    

ن مـن أهـم   إوإضافة لما سبق فـ 

وأدلــة الجــودة واالعتمــاد المدرســي،  

النظريــة واإلجرائيــة فــي إدارة وقيــادة عمليــات  

تشــكيل فريــق التطــوير المدرســي، وتحديــد مهامــه وأدواره، واإلشــراف والمتابعــة     
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ن األدوار والمسئوليات لألطراف المعنية بالعملية التعليميـة فـي المدرسـة فـي     

التطوير المدرسي، يمكن تفصيل أهم معالمها بالتاليالجودة واالعتماد و

        ::::أدوار قيادية وإدارة مدرسيةأدوار قيادية وإدارة مدرسيةأدوار قيادية وإدارة مدرسيةأدوار قيادية وإدارة مدرسية

تؤكــد العديــد مــن الدراســات والبحــوث والتقــارير علــى أن القائــد  

على أن القائد المدرسي - أيضاً –القواسم المشتركة للمدارس الفاعلة، كما تؤكد 

وعلــى ســبيل المثــال بمكــن االستشــهاد بتقريــر  .طــالقشخصــية تأثيريــة فــي المدرســة علــى اإل

علـــى أن مـــدير المدرســـة كمـــا ورد فـــي التقريـــر   .م١٩٧٧مريكـــي لعـــام 

فهــو الشــخص المســئول عــن جميــع األنشــطة  ،صــية األكثــر أهميــة وتــأثيراً فــي المدرســة

الحاصــلة فــي المدرســة ومحيطهــا، ومــن خــالل قيــادة المــدير تحــدد المدرســة وجهتهــا وثقافتهــا   

التدريسية ومستوى االحتراف وقيم معلميها ومدى االهتمام بمـا تعلمـه ومـا لـم يتعلمـه الطالـب،       

وســلوك أوليـاء األمــور والطلبــة يعتمــد   ،المجتمـع المحــيط والمدرســة  وهـو حلقــة االتصــال بــين 

ن مـدير المدرسـة الفعـال هـو     إومـع هـذا وذاك فـ   ) لوك وأداء المدير سلباً وإيجابـاً 

لبنـاء مدرسـة دائمـة الـتعلم البـد أن تكـون هنـاك قيـادة مدرسـية           .القائد دائم التعلم

شاركة في حل مشكالتها، جماعية في مسـئولياتها، إبداعيـة   م ،إداراتها منفتحة في أفكارها

متعاونة في أداء مهامها، مركـزة علـى تحصـيل طالبهـا، قيـادة واعيـة وقـادرة علـى         

هـا تعلـم الطلبـة والعـاملين    يشغوفة بـالتغيير والتطـوير، تضـع نصـب عين    

ياديــة مـع مهامهــا التعليميـة  علـى الموازنــة بـين مهامهــا اإلداريـة والق   

الذي تقع مسئوليته إنجازه وتحقيقه على مدير المدرسـة بالتعـاون والشـراكة     

وإضافة لما سبق فـ  .مع كافة األطراف المعنية بالعملية التعليمية في إطار مدرسته

   :ضاً ما يليأيومسئولياته المباشرة 

وأدلــة الجــودة واالعتمــاد المدرســي،  دراســة اإلطــار المرجعــي للتطــوير المدرســي،   

النظريــة واإلجرائيــة فــي إدارة وقيــادة عمليــات   اوتفعيــل وتطــوير العمــل بمعطياتهــ 

 .التطوير المدرسي بمدرسته

تشــكيل فريــق التطــوير المدرســي، وتحديــد مهامــه وأدواره، واإلشــراف والمتابعــة     

 .والتقييم والتوجيه لتنفيذها
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ن األدوار والمسئوليات لألطراف المعنية بالعملية التعليميـة فـي المدرسـة فـي     إوبالتالي ف

الجودة واالعتماد وضوء برنامج 

أدوار قيادية وإدارة مدرسيةأدوار قيادية وإدارة مدرسيةأدوار قيادية وإدارة مدرسيةأدوار قيادية وإدارة مدرسية

تؤكــد العديــد مــن الدراســات والبحــوث والتقــارير علــى أن القائــد  

القواسم المشتركة للمدارس الفاعلة، كما تؤكد 

شخصــية تأثيريــة فــي المدرســة علــى اإل

مريكـــي لعـــام الكـــونجرس األ

صــية األكثــر أهميــة وتــأثيراً فــي المدرســةالشخ

الحاصــلة فــي المدرســة ومحيطهــا، ومــن خــالل قيــادة المــدير تحــدد المدرســة وجهتهــا وثقافتهــا   

التدريسية ومستوى االحتراف وقيم معلميها ومدى االهتمام بمـا تعلمـه ومـا لـم يتعلمـه الطالـب،       

وهـو حلقــة االتصــال بــين 

لوك وأداء المدير سلباً وإيجابـاً كثيراً على س

القائد دائم التعلم

إداراتها منفتحة في أفكارها

متعاونة في أداء مهامها، مركـزة علـى تحصـيل طالبهـا، قيـادة واعيـة وقـادرة علـى          ،في أفكارها

شغوفة بـالتغيير والتطـوير، تضـع نصـب عين     ،العطاء والعمل

علـى الموازنــة بـين مهامهــا اإلداريـة والق   

 ،تطوير المدرسة

مع كافة األطراف المعنية بالعملية التعليمية في إطار مدرسته

ومسئولياته المباشرة  هأدوار

دراســة اإلطــار المرجعــي للتطــوير المدرســي،     - ١

وتفعيــل وتطــوير العمــل بمعطياتهــ 

التطوير المدرسي بمدرسته

تشــكيل فريــق التطــوير المدرســي، وتحديــد مهامــه وأدواره، واإلشــراف والمتابعــة       - ٢

والتقييم والتوجيه لتنفيذها



@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@†a‡Çg@ @
@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·–@oíì�a@òÄÏb«@ @

تبني فعاليـات مدرسـية متعـددة األهـداف واألغـراض، لتهيئـة منـاخ داعـم للتغييـر          

 .ة بالعملية التعليمية

العامـة  (التقويم الذاتي للمدرسة، وإعداد خططها التطويرية 

بناء على النتـائج، ومتابعـة ومراقبـة مسـتوى تنفيـذها بالشـراكة مـع        

األطــراف المعنيــة بالعمليــة التعليميــة، وفــي ضــوء الموجهــات المرجعيــة لمجــاالت  

. 

واإلمكانات المتاحـة والمتـوافرة، واسـتثمارها وتوظيفهـا فـي تنفيـذ       

الجـــودة خطــط وبـــرامج المدرســـة التطويريـــة، وفقــاً لمجـــاالت ومعـــايير ومؤشـــرات   

تطـــوير وتفعيـــل أدواره ومســـئولياته القياديـــة واإلداريـــة واإلشـــرافية والتنظيميـــة 

ــاالت      ــرات مج ــايير ومؤش ــذاً لمع ــاً وتنفي ــلية، تحقيق تواص

 .يعمل في ضوء رؤية ورسالة وقيم حاكمة واضحة ومعلنة

 : تحقيق إدارة مدرسية فعالة لعملية التعليم والتعلم، تتوافر فيها الشروط المهمة التالية

  :تحسين التعليم والتعلم 

  .تستند إلى نتائج المراجعة التقييمية لمستويات تحصيل الطالب

 .ذات رؤية ورسالة وأهداف

 .في مجال التعليم والتعلم

يصاحبها خطط عمل فعالة، واقعية، وتشـرك المعلمـين فـي إعـدادها     

 .أداء ومعايير نجاح دقيقة

 .وجود قيادة واضحة من مدير المدرسة وفريق تطوير المدرسة

للعـاملين    والمسـئوليات  يالت لـألدوار  
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تبني فعاليـات مدرسـية متعـددة األهـداف واألغـراض، لتهيئـة منـاخ داعـم للتغييـر          

ة بالعملية التعليميةيوالتطوير المدرسي، يستهدف كافة األطراف المعن

التقويم الذاتي للمدرسة، وإعداد خططها التطويرية قيادة وإدارة عمليات 

بناء على النتـائج، ومتابعـة ومراقبـة مسـتوى تنفيـذها بالشـراكة مـع        ) والتشغيلية

األطــراف المعنيــة بالعمليــة التعليميــة، وفــي ضــوء الموجهــات المرجعيــة لمجــاالت  

.التطوير المدرسيالجودة واالعتماد وومعايير ومؤشرات 

واإلمكانات المتاحـة والمتـوافرة، واسـتثمارها وتوظيفهـا فـي تنفيـذ        ردمواتوجيه ال

خطــط وبـــرامج المدرســـة التطويريـــة، وفقــاً لمجـــاالت ومعـــايير ومؤشـــرات   

 .التطوير المدرسيواالعتماد و

تطـــوير وتفعيـــل أدواره ومســـئولياته القياديـــة واإلداريـــة واإلشـــرافية والتنظيميـــة 

ــة وال  ــة والخدمي ــاالت     والتعليمي ــرات مج ــايير ومؤش ــذاً لمع ــاً وتنفي ــلية، تحقيق تواص

 .التطوير المدرسيالجودة واالعتماد و

يعمل في ضوء رؤية ورسالة وقيم حاكمة واضحة ومعلنة

تحقيق إدارة مدرسية فعالة لعملية التعليم والتعلم، تتوافر فيها الشروط المهمة التالية

تحسين التعليم والتعلم وجود خطة تطوير مدرسية، تركز على 

تستند إلى نتائج المراجعة التقييمية لمستويات تحصيل الطالب �

ذات رؤية ورسالة وأهداف/ تستند إلى قيم �

في مجال التعليم والتعلم واضحةأهداف عامة وخاصة و  �

يصاحبها خطط عمل فعالة، واقعية، وتشـرك المعلمـين فـي إعـدادها      �

 .وتنفيذها

أداء ومعايير نجاح دقيقةتشتمل على مؤشرات  �

 .إجراءات رقابة وتقويم متفق عليها �

وجود قيادة واضحة من مدير المدرسة وفريق تطوير المدرسة 

يالت لـألدوار  صـ يتضـمن تف  ،وجود وصف وظيفي واضح 

 .ويشير إلى التوقعات ،جميعاً

 

 

 

 

@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûa
 

تبني فعاليـات مدرسـية متعـددة األهـداف واألغـراض، لتهيئـة منـاخ داعـم للتغييـر            - ٣

والتطوير المدرسي، يستهدف كافة األطراف المعن

قيادة وإدارة عمليات   - ٤

والتشغيلية

األطــراف المعنيــة بالعمليــة التعليميــة، وفــي ضــوء الموجهــات المرجعيــة لمجــاالت  

ومعايير ومؤشرات 

توجيه ال - ٥

خطــط وبـــرامج المدرســـة التطويريـــة، وفقــاً لمجـــاالت ومعـــايير ومؤشـــرات   

واالعتماد و

تطـــوير وتفعيـــل أدواره ومســـئولياته القياديـــة واإلداريـــة واإلشـــرافية والتنظيميـــة  - ٦

ــة وال  ــة والخدمي والتعليمي

الجودة واالعتماد و

يعمل في ضوء رؤية ورسالة وقيم حاكمة واضحة ومعلنة - ٧

تحقيق إدارة مدرسية فعالة لعملية التعليم والتعلم، تتوافر فيها الشروط المهمة التالية - ٨

وجود خطة تطوير مدرسية، تركز على  -٨/١

٨/٢- 

٨/٣- 
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مرتبطــة بتحســين مهــارات ومعـــارف    

 .توافر موارد ومصادر تعليم وتعلم كافية ومناسبة

ومتكاملـة مـع عمليـة     ،توافر خدمات تنميـة ورعايـة وتوجيـه وإرشـاد داعمـة     

تــوفر المعلومــات لمــدير   ،وجــود سياســات وممارســات فعالــة للرقابــة والتقــويم  

 .تطويرية للمعلمين تغذية

يركز على التحسين فنحن كلنـا  

 ،شياء يجـب دائمـاً أن تتغيـر وتتطـور فـي المدرسـة      

. 

أن المهمة األساسية للمدرسة هـي تحسـين تقـدم الطـالب ومعـايير تحصـليهم       

فــي ضــوء معــايير ومؤشــرات جــودة األداء  

 .توسيع وتفعيل الشراكات األبوية المجتمعية في دعم جهود تطوير المدرسة

 ،تشــجيع العــاملين علــى إجــراء البحــوث التــي تتبــادل مشــكالت المدرســة خصوصــاً  

 .وجيا في العمل التربوي والتعليمي واإلداري

 .تطبيق نظام فعال للمساءلة والمحاسبة على المستويين الفردي والجماعي

 ،تراجع وتقوم خطط المدرسة العامة والتشغيلية بالشراكة مع األطـراف المعنيـة  
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 .موجود أدلة عمل لعملية التعليم والتعل 

مرتبطــة بتحســين مهــارات ومعـــارف     ،للعـــاملين  فعالــة   وجــود تنميــة مهنيــة    

 .المعلمين في طرائق التعليم وأساليبه

 .توافر بيئة صفية ومدرسية جيدة 

توافر موارد ومصادر تعليم وتعلم كافية ومناسبة 

توافر خدمات تنميـة ورعايـة وتوجيـه وإرشـاد داعمـة      

 .التعليم والتعلم

وجــود سياســات وممارســات فعالــة للرقابــة والتقــويم   

تغذيةوتقدم  ،المدرسة وفريق التطوير المدرسي

يركز على التحسين فنحن كلنـا   ،خالقية وثقافة ومناخ مدرسيأوجود روح  -

 .متعلمون

شياء يجـب دائمـاً أن تتغيـر وتتطـور فـي المدرسـة      ن األأتوافر قناعة راسخة ب -

.وأن المهمة الرئيسة هي تحسين التعليم والتعلم

أن المهمة األساسية للمدرسة هـي تحسـين تقـدم الطـالب ومعـايير تحصـليهم        -

  .في ضوء نتائج التحليل

فــي ضــوء معــايير ومؤشــرات جــودة األداء   ،مراقبــة ومتابعــة مســتوى األداء المدرســي

 .المدرسي التربوي والتعليمي

توسيع وتفعيل الشراكات األبوية المجتمعية في دعم جهود تطوير المدرسة

تشــجيع العــاملين علــى إجــراء البحــوث التــي تتبــادل مشــكالت المدرســة خصوصــاً  

 .وقضايا التعليم عموماً

وجيا في العمل التربوي والتعليمي واإلداريتشجيع العمل في استخدام وتوظيف التكنول

 .دعم بيئة التعلم المتمركز حول المتعلم

تطبيق نظام فعال للمساءلة والمحاسبة على المستويين الفردي والجماعي

تراجع وتقوم خطط المدرسة العامة والتشغيلية بالشراكة مع األطـراف المعنيـة  

 .على النتائج وتطويرها بناءً
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٨/٤- 

٨/٥- 

٨/٦- 

٨/٧- 

٨/٨- 

٨/٩- 

٨/١٠-

٨/١١-

٨/١٢-

مراقبــة ومتابعــة مســتوى األداء المدرســي - ٩

المدرسي التربوي والتعليمي

توسيع وتفعيل الشراكات األبوية المجتمعية في دعم جهود تطوير المدرسة -١٠

تشــجيع العــاملين علــى إجــراء البحــوث التــي تتبــادل مشــكالت المدرســة خصوصــاً   -١١

وقضايا التعليم عموماً

تشجيع العمل في استخدام وتوظيف التكنول - ١٢

دعم بيئة التعلم المتمركز حول المتعلم -١٣

تطبيق نظام فعال للمساءلة والمحاسبة على المستويين الفردي والجماعي -١٤

تراجع وتقوم خطط المدرسة العامة والتشغيلية بالشراكة مع األطـراف المعنيـة   -١٥

وتطويرها بناءً
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 –يسود االعتقاد بأن المدرسة متميزة بمقدار تميز مديرها، لكن التجربة علمتنـا أن المدرسـة   

ــادة      ــزداد فعاليــة المدرســة بمــدى إشــراك المعلمــين فــي قي وت

ــتهم و   ــحة لمدرسـ ــة واضـ ــوين رؤيـ ــي تكـ ــع ن فـ ــة ضـ خطـ

 .وكان تعلم الطـالب أفضـل   ،

وعلــى  ،ن المعلمــين هــم قــادة إدارة وتنفيــذ العمليــة التعليميــة والتربويــة بالمدرســة 

وفي تحقيق األهداف  ،عداد المتكامل للطالب

المتمثلـة بتحسـين نتاجـات ومخرجـات تعلـم      

علـى المعلـم كمصـدر     دون االعتمـاد 

 ذاوهـ  ،ن الحاجـة قائمـة للتغييـر والتطـوير    

إلــى مبــادرات مدرســية تــؤمن  

والوصـول   ،وبالعمل الجاد أسلوباً لتغيير الممارسـات التقليديـة  

التطــوير الجــودة واالعتمــاد و 

وتتمثـل أهـم    .كل المعلمون قادة عملية التغيير في ممارسة التعليم والتعلم

 ، وأدلــة الجــودة الشــاملة واالعتمــاد المدرســي،  

ــي    ــا ف ــة، وآثاره ــة واإلجرائي النظري

 .بناء عليها متحسين ممارساتهم األدائية التربوية والتعليمية، ومراجعة وتطوير أدائه

ــة     ــي ذات العالقـ ــوير المهنـ ــرامج التطـ ــة، وبـ ــة والتوعويـ ــرامج التعريفيـ ــالجودة البـ بـ

ــيم       ــات التعل ــى عملي ــل المــؤثرة عل ــة لتقــويم واقــع المدرســة والعوام الدراســة الذاتي
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        ::::ة التدريسيةة التدريسيةة التدريسيةة التدريسية

يسود االعتقاد بأن المدرسة متميزة بمقدار تميز مديرها، لكن التجربة علمتنـا أن المدرسـة   

ــا  ــادة      .متميــزة بتميــز معلميه ــزداد فعاليــة المدرســة بمــدى إشــراك المعلمــين فــي قي وت

ــا  ــتهم، فكلمـ ــأمدرسـ ــتهم و  وشـــرك المعلمـ ــحة لمدرسـ ــة واضـ ــوين رؤيـ ــي تكـ ن فـ

،مدرستهم في األداء زاد حرصهم على تميزستراتيجية للنهوض بها 

ن المعلمــين هــم قــادة إدارة وتنفيــذ العمليــة التعليميــة والتربويــة بالمدرســة 

عداد المتكامل للطالبعاتقهم تقع المسئولية المباشرة في التهيئة واإل

المتمثلـة بتحسـين نتاجـات ومخرجـات تعلـم       ،ايات المنشودة مـن عمليـات التطـوير المدرسـي    

دون االعتمـاد والتي من الصعب إنجازها بفاعلية وكفاءة عاليـة  

ن الحاجـة قائمـة للتغييـر والتطـوير    إوبالتـالي فـ   ،نمـا لكـل شـيء   إو ،ليس فقـط للمعرفـة  

 يحتــاجنمــا إو ،يــةنقــرارات وزاريــة ومبــادرات وط ســتدعي

وبالعمل الجاد أسلوباً لتغيير الممارسـات التقليديـة   ،صالح هدفاً والتخطيط منهجاً

ــامج      الجــودة واالعتمــاد و بهــا إلــى مســتوى الممارســات النوعيــة المنشــودة فــي إطــار برن

كل المعلمون قادة عملية التغيير في ممارسة التعليم والتعلموالتي يش

  

، وأدلــة الجــودة الشــاملة واالعتمــاد المدرســي،  دراســة اإلطــار المرجعــي للتطــوير المدرســي  

ــ ــام بمضــامينه اومؤشــراته اومعاييره ــي    ا، واإللم ــا ف ــة، وآثاره ــة واإلجرائي النظري

تحسين ممارساتهم األدائية التربوية والتعليمية، ومراجعة وتطوير أدائه

 :المشاركة الفاعلة في فعاليات وأنشطة المدرسة التالية

ــة     ــي ذات العالقـ ــوير المهنـ ــرامج التطـ ــة، وبـ ــة والتوعويـ ــرامج التعريفيـ البـ

 .المدرسيالتطوير واالعتماد و

 .الفرق واللجان التطويرية المدرسية

ــيم       ــات التعل ــى عملي ــل المــؤثرة عل ــة لتقــويم واقــع المدرســة والعوام الدراســة الذاتي

 .والتعلم ومستويات الفصل الدراسي
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ة التدريسيةة التدريسيةة التدريسيةة التدريسيةأدوار الهيئأدوار الهيئأدوار الهيئأدوار الهيئ

يسود االعتقاد بأن المدرسة متميزة بمقدار تميز مديرها، لكن التجربة علمتنـا أن المدرسـة   

ــا  - أيضــاً متميــزة بتميــز معلميه

ــا  ــتهم، فكلمـ مدرسـ

ستراتيجية للنهوض بها إ

ن المعلمــين هــم قــادة إدارة وتنفيــذ العمليــة التعليميــة والتربويــة بالمدرســة إوعمومــاً فــ

عاتقهم تقع المسئولية المباشرة في التهيئة واإل

ايات المنشودة مـن عمليـات التطـوير المدرسـي    والغ

والتي من الصعب إنجازها بفاعلية وكفاءة عاليـة   ،الطالب

ليس فقـط للمعرفـة  

ســتدعيعمليــاً ال ي

صالح هدفاً والتخطيط منهجاًباإل

ــامج      بهــا إلــى مســتوى الممارســات النوعيــة المنشــودة فــي إطــار برن

والتي يش ،المدرسي

  : أدوارهم بالتالي

دراســة اإلطــار المرجعــي للتطــوير المدرســي   - ١

ــ ــ اومجاالته ومعاييره

تحسين ممارساتهم األدائية التربوية والتعليمية، ومراجعة وتطوير أدائه

المشاركة الفاعلة في فعاليات وأنشطة المدرسة التالية - ٢

ــة     � ــي ذات العالقـ ــوير المهنـ ــرامج التطـ ــة، وبـ ــة والتوعويـ ــرامج التعريفيـ البـ

واالعتماد و

الفرق واللجان التطويرية المدرسية �

ــيم       � ــات التعل ــى عملي ــل المــؤثرة عل ــة لتقــويم واقــع المدرســة والعوام الدراســة الذاتي

والتعلم ومستويات الفصل الدراسي
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مناقشــة المشــكالت المدرســية التربويــة والتعليميــة، واقتــراح الحلــول والمعالجــات  

 .اجتماعات ولقاءات المدرسة الدورية التقييمية والتطويرية

 :لى إتستند  ،عداد خطط إجرائية تفصيلية على مستوى المواد والصفوف الدراسية

 .الطالب ومتطلبات تحسينها واالرتقاء بها

واقع الممارسـات   منتفعيل برامج تبادل الخبرات والتطوير المهني والتقويم الذاتي المستمر 

 .التطوير المدرسيالجودة واالعتماد و

في ضوء معـايير ومؤشـرات جـودة األداء    

 .المدرسي التربوية والتعليمية المرجعية المعتمدة وتحقيقاً لها

 ،وفهـم أنمـاط الـتعلم    مـن خـالل لعـب األدوار فـي قيـادة التعلـيم      

طبقــاً لمعــايير ومؤشــرات التعلــيم 

التـي مـن أهـم     ،والقائم على بيئة التعلم النشط والشراكة مع الطالـب 

 .يشارك المعلم الطالب في تحديد أهداف التعلم وإعادة تحديدها

 .عقلي وفكري عال للطالب

 .يقوم الطالب والمعلم بتحديد المشكالت والموضوعات المهمة

يسـند إلـى الطـالب مهــام وأنشـطة ذات قيمـة تعليميـة عاليــة مـن شـأنها أن تشــركهم         

 .وعدم الرضا البناء، والوثوق في أحكامهم

 .وإعادة تحديد األهداف
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مناقشــة المشــكالت المدرســية التربويــة والتعليميــة، واقتــراح الحلــول والمعالجــات  

 .التطويرية

 .تعليمي والتربويتوفير األدلة على األداء ال

 .مناقشة وتطوير خطة المدرسة العامة

اجتماعات ولقاءات المدرسة الدورية التقييمية والتطويرية

عداد خطط إجرائية تفصيلية على مستوى المواد والصفوف الدراسية

 .خطة المدرسة التطويرية العامة

الطالب ومتطلبات تحسينها واالرتقاء بهانتائج المراجعات التقييمية لمستويات تحصيل 

تفعيل برامج تبادل الخبرات والتطوير المهني والتقويم الذاتي المستمر 

الجودة واالعتماد وتحقيقاً لمعايير ومؤشرات مجاالت  ،المهنية المدرسية

في ضوء معـايير ومؤشـرات جـودة األداء     ،مراجعة وتطوير مستويات األداء التربوي والتعليمي

المدرسي التربوية والتعليمية المرجعية المعتمدة وتحقيقاً لها

مـن خـالل لعـب األدوار فـي قيـادة التعلـيم       ،تعزيز القيادة فـي المدرسـة  

طبقــاً لمعــايير ومؤشــرات التعلــيم (بــه فــي النســق التعليمــي  ان يقومــوأوالــدور الــذي يفتــرض 

والقائم على بيئة التعلم النشط والشراكة مع الطالـب  ،)والتعلم المرجعية

 :مؤشراتها التالي

يشارك المعلم الطالب في تحديد أهداف التعلم وإعادة تحديدها

 .المعلم على عملية التعلم زكيرينصرف ت

 .علم كيفية التعلميملية التعلم، ويركز على ع

عقلي وفكري عال للطالب ييستخدم أساليب للتدريس ذات تحد

يقوم الطالب والمعلم بتحديد المشكالت والموضوعات المهمة

يسـند إلـى الطـالب مهــام وأنشـطة ذات قيمـة تعليميـة عاليــة مـن شـأنها أن تشــركهم         

 .بفاعلية في عملية التعلم

وعدم الرضا البناء، والوثوق في أحكامهم ،اهاً نقدياًالطالب اتجلدى 

وإعادة تحديد األهداف ،وحاجات التعلم ،يشارك الطالب في تقويم األداء
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مناقشــة المشــكالت المدرســية التربويــة والتعليميــة، واقتــراح الحلــول والمعالجــات   �

التطويرية

توفير األدلة على األداء ال �

مناقشة وتطوير خطة المدرسة العامة �

اجتماعات ولقاءات المدرسة الدورية التقييمية والتطويرية �

عداد خطط إجرائية تفصيلية على مستوى المواد والصفوف الدراسيةإ  - ٣

خطة المدرسة التطويرية العامة �

نتائج المراجعات التقييمية لمستويات تحصيل  �

تفعيل برامج تبادل الخبرات والتطوير المهني والتقويم الذاتي المستمر   - ٤

المهنية المدرسية

مراجعة وتطوير مستويات األداء التربوي والتعليمي - ٥

المدرسي التربوية والتعليمية المرجعية المعتمدة وتحقيقاً لها

تعزيز القيادة فـي المدرسـة   - ٦

والــدور الــذي يفتــرض 

والتعلم المرجعية

مؤشراتها التالي

يشارك المعلم الطالب في تحديد أهداف التعلم وإعادة تحديدها �

ينصرف ت �

يركز على ع �

يستخدم أساليب للتدريس ذات تحد �

يقوم الطالب والمعلم بتحديد المشكالت والموضوعات المهمة �

يسـند إلـى الطـالب مهــام وأنشـطة ذات قيمـة تعليميـة عاليــة مـن شـأنها أن تشــركهم          �

بفاعلية في عملية التعلم

لدى ينمي  �

يشارك الطالب في تقويم األداء �
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 .يشارك الطالب في تحديد واستخدام المصادر المتاحة للحصول على المعرفة

الزمـة   واستخدامها بقدر ما تكـون 

من حيث تحديد وحل مشكالت قائمة في الواقـع  

 .فال يوجد حل واحد صحيح

 .يركز على المناقشات والمناشط الجماعية التي يصححها ويقومها التالميذ بأنفسهم

 .الطالب والمدرسة وبين الطالب أنفسهم

ويعيـنهم علـى    ،استكشاف البدائل

 .ويشركهم في عملية اتخاذ القرار

 .الطالب يشجع الالشكلية والتلقائية في الفصل، ويقيم عالقات غير شكلية مع

 .يركز على تحصيل الطالب ارتباطاً بحاجات الطالب ودوافعه

 .يصوغ بوضوح أهدافاً محددة قائمة على حاجات  الطالب

خرين في المناشـط التعاونيـة   

خرين، مـع تزويـد كـل    ام باآلصارحة والثقة واالهتم

 .طالب بالتغذية الراجعة القصوى من التعليمات التي يحتاجها لتقويم أدائه وتقدمه

وأن يحــدد  ،وأن يكــون باحثــاً نشــطاً عــن المعلومــات 

 .غير المخططة كفرص للتعلم

ــاء واالستك    ــتعلم بوســاطة االستقص ــب أن ي ــالطال ــرح األســئلة ش  ،اف وط

فـي ضـوء    ،العمل على تنمية وتعزيز القيم الخلقية والدينيـة والتربويـة والوطنيـة للطـالب    

 

 .تلبي متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة
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يشارك الطالب في تحديد واستخدام المصادر المتاحة للحصول على المعرفة

واستخدامها بقدر ما تكـون  ،يتوقع من الطالب أن يتعلم التوصل إلى المعلومات

 .لحل المشكالت

من حيث تحديد وحل مشكالت قائمة في الواقـع   ،يركز على العمليات االبتكارية

فال يوجد حل واحد صحيح ،في إطار حلول ممكنة كثيرة ،الحياتي

يركز على المناقشات والمناشط الجماعية التي يصححها ويقومها التالميذ بأنفسهم

الطالب والمدرسة وبين الطالب أنفسهم يعمل في سبيل االتصال المفتوح بين

استكشاف البدائل على يتجنب إسداء النصح، ولكن يساعد الطالب

 .اتخاذ القرار

ويشركهم في عملية اتخاذ القرار ،راء والمقترحات والنقد في الطالبيستثير اآل

يشجع الالشكلية والتلقائية في الفصل، ويقيم عالقات غير شكلية مع

يركز على تحصيل الطالب ارتباطاً بحاجات الطالب ودوافعه

يصوغ بوضوح أهدافاً محددة قائمة على حاجات  الطالب

خرين في المناشـط التعاونيـة   يركز على مساعدة الطالب على التعلم بفاعلية مع اآل

 .لحل المشكالت

صارحة والثقة واالهتمميحاول أن ينمي في الطالب جواً من ال

طالب بالتغذية الراجعة القصوى من التعليمات التي يحتاجها لتقويم أدائه وتقدمه

وأن يكــون باحثــاً نشــطاً عــن المعلومــات  ،يســاعد الطالــب علــى أن يــتعلم 

 .مصادرها المتاحة، ويفيد منها بفاعلية

غير المخططة كفرص للتعلم يبني البرنامج بطريقة تساعد على معالجة المشكالت

ــع ــن يتوق ــاء واالستك    م ــتعلم بوســاطة االستقص ــب أن ي الطال

 .وتكوين واختيار الفروض وحل المشكالت

العمل على تنمية وتعزيز القيم الخلقية والدينيـة والتربويـة والوطنيـة للطـالب    

 .المدرسي التطويرالجودة واالعتماد ومعايير ومؤشرات مجاالت 

تلبي متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة ،ستراتيجيات تدريس متنوعة

 

 

 

 

@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûa
 

يشارك الطالب في تحديد واستخدام المصادر المتاحة للحصول على المعرفة �

يتوقع من الطالب أن يتعلم التوصل إلى المعلومات �

لحل المشكالت

يركز على العمليات االبتكارية �

الحياتي

يركز على المناقشات والمناشط الجماعية التي يصححها ويقومها التالميذ بأنفسهم �

يعمل في سبيل االتصال المفتوح بين �

يتجنب إسداء النصح، ولكن يساعد الطالب �

اتخاذ القرار

يستثير اآل �

يشجع الالشكلية والتلقائية في الفصل، ويقيم عالقات غير شكلية مع �

يركز على تحصيل الطالب ارتباطاً بحاجات الطالب ودوافعه �

يصوغ بوضوح أهدافاً محددة قائمة على حاجات  الطالب �

يركز على مساعدة الطالب على التعلم بفاعلية مع اآل �

لحل المشكالت

يحاول أن ينمي في الطالب جواً من ال �

طالب بالتغذية الراجعة القصوى من التعليمات التي يحتاجها لتقويم أدائه وتقدمه

يســاعد الطالــب علــى أن يــتعلم  �

مصادرها المتاحة، ويفيد منها بفاعلية

يبني البرنامج بطريقة تساعد على معالجة المشكالت �

ــع � يتوق

وتكوين واختيار الفروض وحل المشكالت

العمل على تنمية وتعزيز القيم الخلقية والدينيـة والتربويـة والوطنيـة للطـالب     - ٧

معايير ومؤشرات مجاالت 

ستراتيجيات تدريس متنوعةإاستخدام  - ٨



@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@†a‡Çg@ @
@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·–@oíì�a@òÄÏb«@ @

 .فرة في تحسين تعلم الطالب

والمعلــم حجــر الزاويــة فــي إصــالح وتطــوير التعلــيم، ويعمــل النظــام 

ويعتبـر التعلـيم والتقيـيم     ،كيد الرابطة العضوية بين النظريـة والتطبيـق  

ــداف      ــق األه ــدخالً أساســياً لتحقي ــات م ــا المعلوم وتكنولوجي

دراتهم ورعايتهــا شــباعها واكتشــاف ميــولهم وقــ 

 ).من أسس ومبادئ قانون التعلم

ــة  االنحــراف ــوفير التربيــة الديني ، وت

المناســبة لتنميــة ملكاتــه فــي جميــع المجــاالت طبقــاً  

من الدستور، وهو ماجسده قانون التعليم في الهــدف العـام للتعلــيم، حيـث     

يهــدف إلــى تحقيــق تربيــة شــاملة متجــددة، تســهم فــي تنميــة الجوانــب    

ومـن  ). ن المواطن السوي المتكامل الشخصية

هذا المنطلق شكل اإلرشاد والتوجيه المدرسي واإلعداد للحياة واحدة من أهـم متطلبـات العمـل    

التربــوي والتعليمــي، الهــادف التربيــة الشــاملة والمتكاملــة والمتوازنــة لإلنســان اليمنــي، الــذي   

دارسـنا، وبالـذات فـي ظـل العديـد مـن       

التحوالت والمتغيرات االجتماعية والثقافية والتطـورات التقنيـة الحديثـة، وتزايـد التعقيـدات      

والمشــكالت الحياتيــة األســرية، التــي كــان لهــا عظــيم األثــر فــي ارتفــاع وشــيوع العديــد مــن    

علمـين ومسـتوى أدائهـم    المشكالت والظواهر السلبية المدرسية، وانعكاساتها على سلوك المت

التعليمي، وأصبح االهتمام بهذا المجـال فـي مدارسـنا اليـوم أحـد التحـديات الخاصـة فـي تـوفير          

المدرسي للطالب المنشودة، طبقـاً لمعـايير ومؤشـرات مجـاالت     

د، والتــي مــن التطــوير المدرســي، واألدوار المطلوبــة مــن األخصــائيين المعنيــين فــي هــذا الصــد  
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فرة في تحسين تعلم الطالبايستثمر المصادر والموارد والوسائل والتقنيات المتاحة والمتو

والمعلــم حجــر الزاويــة فــي إصــالح وتطــوير التعلــيم، ويعمــل النظــام  ،التعلــيم مهنــة ورســالة

كيد الرابطة العضوية بين النظريـة والتطبيـق  أالتربوي على ت

ــتمر  ــتعلم المس ــداف      ،لل ــق األه ــدخالً أساســياً لتحقي ــات م ــا المعلوم وتكنولوجي

 ).من أسس ومبادئ قانون التعلم(التربوية والتعليمية 

شــباعها واكتشــاف ميــولهم وقــ إاعتبــار التعــرف علــى حاجــات المتعلمــين و  

من أسس ومبادئ قانون التعلم(تحسين عملية التعليم والتعلم  فيوتوجيهها عامالً أساسياً 

        ::::المدرسيالمدرسيالمدرسيالمدرسي    ههههاإلرشاد والتوجياإلرشاد والتوجياإلرشاد والتوجياإلرشاد والتوجي

ــه     ــنشء، وتجنيب ــة هــي رعايــة ال االنحــرافإن غايــة وهــدف التربي

المناســبة لتنميــة ملكاتــه فــي جميــع المجــاالت طبقــاً  والعقليــة والبدنيــة لــه وتهيئــة الفــرص 

من الدستور، وهو ماجسده قانون التعليم في الهــدف العـام للتعلــيم، حيـث     ) ٥٣

يهــدف إلــى تحقيــق تربيــة شــاملة متجــددة، تســهم فــي تنميــة الجوانــب    ( نــص علــى أن التعلــيم 

ن المواطن السوي المتكامل الشخصيةالروحية والثقافية والذهنية والجسمية؛ لتكوي

هذا المنطلق شكل اإلرشاد والتوجيه المدرسي واإلعداد للحياة واحدة من أهـم متطلبـات العمـل    

التربــوي والتعليمــي، الهــادف التربيــة الشــاملة والمتكاملــة والمتوازنــة لإلنســان اليمنــي، الــذي   

دارسـنا، وبالـذات فـي ظـل العديـد مـن       تتعاظم الحاجة إليه اليوم أكثر مـن أي وقـت مضـى فـي م    

التحوالت والمتغيرات االجتماعية والثقافية والتطـورات التقنيـة الحديثـة، وتزايـد التعقيـدات      

والمشــكالت الحياتيــة األســرية، التــي كــان لهــا عظــيم األثــر فــي ارتفــاع وشــيوع العديــد مــن    

المشكالت والظواهر السلبية المدرسية، وانعكاساتها على سلوك المت

التعليمي، وأصبح االهتمام بهذا المجـال فـي مدارسـنا اليـوم أحـد التحـديات الخاصـة فـي تـوفير          

المدرسي للطالب المنشودة، طبقـاً لمعـايير ومؤشـرات مجـاالت      هوتقديم خدمات اإلرشاد والتوجي

التطــوير المدرســي، واألدوار المطلوبــة مــن األخصــائيين المعنيــين فــي هــذا الصــد  
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يستثمر المصادر والموارد والوسائل والتقنيات المتاحة والمتو - ٩

التعلــيم مهنــة ورســالة -١٠

التربوي على ت

ــذاتي أدا ــتمر  ةال ــتعلم المس لل

التربوية والتعليمية 

اعتبــار التعــرف علــى حاجــات المتعلمــين و   -١١

وتوجيهها عامالً أساسياً 

اإلرشاد والتوجياإلرشاد والتوجياإلرشاد والتوجياإلرشاد والتوجي    ييييأدوار أخصائيأدوار أخصائيأدوار أخصائيأدوار أخصائي

ــنشء، وتجنيبــه      ــة هــي رعايــة ال إن غايــة وهــدف التربي

والعقليــة والبدنيــة لــه وتهيئــة الفــرص 

٥٣( لــنـــص المــادة 

نــص علــى أن التعلــيم 

الروحية والثقافية والذهنية والجسمية؛ لتكوي

هذا المنطلق شكل اإلرشاد والتوجيه المدرسي واإلعداد للحياة واحدة من أهـم متطلبـات العمـل    

التربــوي والتعليمــي، الهــادف التربيــة الشــاملة والمتكاملــة والمتوازنــة لإلنســان اليمنــي، الــذي   

تتعاظم الحاجة إليه اليوم أكثر مـن أي وقـت مضـى فـي م    

التحوالت والمتغيرات االجتماعية والثقافية والتطـورات التقنيـة الحديثـة، وتزايـد التعقيـدات      

والمشــكالت الحياتيــة األســرية، التــي كــان لهــا عظــيم األثــر فــي ارتفــاع وشــيوع العديــد مــن    

المشكالت والظواهر السلبية المدرسية، وانعكاساتها على سلوك المت

التعليمي، وأصبح االهتمام بهذا المجـال فـي مدارسـنا اليـوم أحـد التحـديات الخاصـة فـي تـوفير          

وتقديم خدمات اإلرشاد والتوجي

التطــوير المدرســي، واألدوار المطلوبــة مــن األخصــائيين المعنيــين فــي هــذا الصــد  

  :أهميتها التالي



@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@†a‡Çg@ @
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ــراته، واإللمــام         ــاييره ومؤش ــي ومجاالتــه ومع ــوير المدرس ــار المرجعــي للتط ــة اإلط دراس

ــاد        ــة لإلرش ــات الخدمي ــين الممارس ــي تحس ــا ف ــة، وآثاره ــة واإلجرائي ــامينها النظري بمض

 .والتوجيه المدرسي، ومراجعة وتطوير األداء الخدمي بناء عليها

تهيئة واإلعداد للتطوير المدرسي واللجـان والفـرق التطويريـة    

إعداد الخطط اإلجرائية لإلرشاد والتوجيه المدرسي فـي ضـوء خطـط المدرسـة العامـة      

 تفعيــل األخصــائيين والمرشــدين ألدوارهــم وممارســتهم المباشــرة وغيــر المباشــرة تجــاه   

الطالب، وبما يتوافق مع معايير ومؤشرات مجاالت التطـوير المدرسـي، وتحقيقـاً ألهدافـه     

المرشد المدرسي إلى إرشاد الطـالب، مـن خـالل عـدد مـن البـرامج       

ــنفس، وأداء   ــى ال االعتمــاد عل

المهــام التــي تتناســب مــع إمكانــاتهم وقــدراتهم، وكيفيــة اتخــاذ القــرارات وحــل    

  .المشكالت الشخصية التي تطلبها بعض المواقف الحياتية

المرشد المدرسي الطلبة على اإللمام بأساليب ومهارات كيفية التعبير 

ــة     ــار األســاليب المناســبة لظــروف وخصوصــية ثقاف واختي

 .مجتمعاتهم، وذلك كجزء من تأكيد ذواتهم والرفع من مستوى المفهوم الذاتي

ــق الشخصــي،       ــق التواف ــى تحقي ــة عل ــي الطلب ــد المدرس المرش

والتكيف االجتماعي مع المتغيـرات والتحـوالت المتالحقـة والسـريعة فـي اتسـاق       

المرشد المدرسي بتوعية المعلمـين واإلداريـين بأهميـة الجوانـب     

النفسية في شخصيات الطلبة، وأهمية مراعاتها عند اتخاذ القـرارات واإلجـراءات،   

لعـاملين فـي المدرسـة، ويشـاركهم فـي تصـميم       

 .البرامج، وتشكيل اللجان، وتنظيم الخدمات التي تخدم حاجات الطلبة وشئونهم
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ــراته، واإللمــام         ــاييره ومؤش ــي ومجاالتــه ومع ــوير المدرس ــار المرجعــي للتط ــة اإلط دراس

ــاد        ــة لإلرش ــات الخدمي ــين الممارس ــي تحس ــا ف ــة، وآثاره ــة واإلجرائي ــامينها النظري بمض

والتوجيه المدرسي، ومراجعة وتطوير األداء الخدمي بناء عليها

تهيئة واإلعداد للتطوير المدرسي واللجـان والفـرق التطويريـة    المشاركة في فعاليات ال

 .الخاصة بها

إعداد الخطط اإلجرائية لإلرشاد والتوجيه المدرسي فـي ضـوء خطـط المدرسـة العامـة      

 .ومعايير ومؤشرات األداء المرجعية المعتمدة

تفعيــل األخصــائيين والمرشــدين ألدوارهــم وممارســتهم المباشــرة وغيــر المباشــرة تجــاه   

الطالب، وبما يتوافق مع معايير ومؤشرات مجاالت التطـوير المدرسـي، وتحقيقـاً ألهدافـه     

 :وغاياته التطويرية، القائمة على األدوار المهمة التالية

المرشد المدرسي إلى إرشاد الطـالب، مـن خـالل عـدد مـن البـرامج       / يسعى األخصائي 

ــارات    ــى تطــوير مه ــة إل ــنفس، وأداء   والخــدمات اإلرشــادية، الهادف ــى ال االعتمــاد عل

المهــام التــي تتناســب مــع إمكانــاتهم وقــدراتهم، وكيفيــة اتخــاذ القــرارات وحــل    

المشكالت الشخصية التي تطلبها بعض المواقف الحياتية

المرشد المدرسي الطلبة على اإللمام بأساليب ومهارات كيفية التعبير / يساعد األخصائي 

ــة    عــن مشــاعرهم وأفكــارهم،   ــار األســاليب المناســبة لظــروف وخصوصــية ثقاف واختي

مجتمعاتهم، وذلك كجزء من تأكيد ذواتهم والرفع من مستوى المفهوم الذاتي

ــائي   ــاعد األخص ــق الشخصــي،      / يس ــق التواف ــى تحقي ــة عل ــي الطلب ــد المدرس المرش

والتكيف االجتماعي مع المتغيـرات والتحـوالت المتالحقـة والسـريعة فـي اتسـاق       

 .يم المؤسسات المجتمعية

المرشد المدرسي بتوعية المعلمـين واإلداريـين بأهميـة الجوانـب     / يقوم األخصائي 

النفسية في شخصيات الطلبة، وأهمية مراعاتها عند اتخاذ القـرارات واإلجـراءات،   

 .سواء اإلكاديمية أو التعليمية أو اإلدارية

لعـاملين فـي المدرسـة، ويشـاركهم فـي تصـميم       المرشـد المدرسـي مـع ا   / يسهم األخصائي 

البرامج، وتشكيل اللجان، وتنظيم الخدمات التي تخدم حاجات الطلبة وشئونهم
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ــراته، واإللمــام         .١ ــاييره ومؤش ــي ومجاالتــه ومع ــوير المدرس ــار المرجعــي للتط ــة اإلط دراس

ــاد        ــة لإلرش ــات الخدمي ــين الممارس ــي تحس ــا ف ــة، وآثاره ــة واإلجرائي ــامينها النظري بمض

والتوجيه المدرسي، ومراجعة وتطوير األداء الخدمي بناء عليها

المشاركة في فعاليات ال .٢

الخاصة بها

إعداد الخطط اإلجرائية لإلرشاد والتوجيه المدرسي فـي ضـوء خطـط المدرسـة العامـة       .٣

ومعايير ومؤشرات األداء المرجعية المعتمدة

تفعيــل األخصــائيين والمرشــدين ألدوارهــم وممارســتهم المباشــرة وغيــر المباشــرة تجــاه    .٤

الطالب، وبما يتوافق مع معايير ومؤشرات مجاالت التطـوير المدرسـي، وتحقيقـاً ألهدافـه     

وغاياته التطويرية، القائمة على األدوار المهمة التالية

يسعى األخصائي . ١.٤

ــارات    ــى تطــوير مه ــة إل والخــدمات اإلرشــادية، الهادف

المهــام التــي تتناســب مــع إمكانــاتهم وقــدراتهم، وكيفيــة اتخــاذ القــرارات وحــل    

المشكالت الشخصية التي تطلبها بعض المواقف الحياتية

يساعد األخصائي . ٢.٤

عــن مشــاعرهم وأفكــارهم،  

مجتمعاتهم، وذلك كجزء من تأكيد ذواتهم والرفع من مستوى المفهوم الذاتي

ــائي  . ٣.٤ ــاعد األخص يس

والتكيف االجتماعي مع المتغيـرات والتحـوالت المتالحقـة والسـريعة فـي اتسـاق       

يم المؤسسات المجتمعيةوق

يقوم األخصائي . ٤.٤

النفسية في شخصيات الطلبة، وأهمية مراعاتها عند اتخاذ القـرارات واإلجـراءات،   

سواء اإلكاديمية أو التعليمية أو اإلدارية

يسهم األخصائي . ٥.٤

البرامج، وتشكيل اللجان، وتنظيم الخدمات التي تخدم حاجات الطلبة وشئونهم



@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@†a‡Çg@ @
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ــية     ــواحي النفسـ ــن النـ ــة مـ ــويم الطلبـ ــي بتقـ ــد المدرسـ المرشـ

والشخصــية واالجتماعيــة والصــحية واألكاديميــة مــن أجــل أن يتمتعــوا بمســتوى  

المرشــد المدرســي علــى فــتح قنــوات اتصــال إيجــابي مســتمر مــع    

المؤسسات المجتمعية، كاألسرة والحي والجامعة والمسجد ودائرة العمل والمصـنع  

ــات وفــرص؛       ــا لــديهم مــن إمكان والمستشــفى وغيرهــا، وذلــك مــن أجــل اســتثمار م

 

المرشـد المدرسـي علـى المشـاركة فـي األنشـطة غيـر الصـفية         

خارج المدرسة، كأسابيع التوعية والتثقيـف، ومـا يماثلهـا مـن حمـالت وفعاليـات،       

وذلك بغرض تنمية روح العمل الجماعي والتعـاوني والخيري، وزيادة مستوى الحس 

ــعب       ــي ش ــوزيعهم ف ــة، وت ــنيف الطلب ــي تص ــي ف ــد المدرس المرش

ومجموعات وفصول، بناء على محكات ومعايير موضوعية، تخدم مقاصد وأغـراض  

المرشـــد المدرســـي الطلبـــة  وأوليـــاء أمـــورهم علـــى فهـــم       

ــق     ــة وف ــة والتعليمي ــف المراحــل العمري مختل

المرشــد المدرســي الطلبــة فــي تحديــد المســارات التعليميــة    

ــتمعهم         ــروف مج ــولهم وظ ــاتهم ومي ــع إمكان ــب م ــي تتناس ــات الت ــار التخصص باختي

  .ت الطلبة السلوكية والتعليمية

المرشــد المدرســي بــرامج فعالــة لحمايــة ووقايــة الطــالب مــن  

المرشـد المدرسـي جهـود المدرسـة فـي زيـادة معـدالت االلتحـاق         
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ــائي   ــوم األخصـ ــية    / يقـ ــواحي النفسـ ــن النـ ــة مـ ــويم الطلبـ ــي بتقـ ــد المدرسـ المرشـ

والشخصــية واالجتماعيــة والصــحية واألكاديميــة مــن أجــل أن يتمتعــوا بمســتوى  

 . حة النفسيةمناسب من الص

المرشــد المدرســي علــى فــتح قنــوات اتصــال إيجــابي مســتمر مــع    / يعمــل األخصــائي 

المؤسسات المجتمعية، كاألسرة والحي والجامعة والمسجد ودائرة العمل والمصـنع  

ــات وفــرص؛       ــا لــديهم مــن إمكان والمستشــفى وغيرهــا، وذلــك مــن أجــل اســتثمار م

 .المستقبليةلتحقيق رغبات وحاجات الطلبة اآلنية و

المرشـد المدرسـي علـى المشـاركة فـي األنشـطة غيـر الصـفية         / يشجع األخصـائي  

خارج المدرسة، كأسابيع التوعية والتثقيـف، ومـا يماثلهـا مـن حمـالت وفعاليـات،       

وذلك بغرض تنمية روح العمل الجماعي والتعـاوني والخيري، وزيادة مستوى الحس 

 .ةالوطني، وغيرها من القيم النبيل

ــائي   ــعب      / يســهم األخص ــي ش ــوزيعهم ف ــة، وت ــنيف الطلب ــي تص ــي ف ــد المدرس المرش

ومجموعات وفصول، بناء على محكات ومعايير موضوعية، تخدم مقاصد وأغـراض  

 .العملية التعليمية

المرشـــد المدرســـي الطلبـــة  وأوليـــاء أمـــورهم علـــى فهـــم       / يســـاعد األخصـــائي  

ــع    ــل م ــة التعام ــق    مســئولياتهم، وكيفي ــة وف ــة والتعليمي ــف المراحــل العمري مختل

 .أساليب وطرق مناسبة

المرشــد المدرســي الطلبــة فــي تحديــد المســارات التعليميــة    / يســاعد األخصــائي 

ــتمعهم         ــروف مج ــولهم وظ ــاتهم ومي ــع إمكان ــب م ــي تتناس ــات الت ــار التخصص باختي

  .ومستقبلهم المهني

ت الطلبة السلوكية والتعليميةالمرشد في معالجة مشكال/ يساهم األخصائي 

المرشــد المدرســي بــرامج فعالــة لحمايــة ووقايــة الطــالب مــن  / يوظــف األخصــائي 

  .االنحرافات

المرشـد المدرسـي جهـود المدرسـة فـي زيـادة معـدالت االلتحـاق         / يدعم األخصائي 

  .والبقاء في التعليم

 

 

 

 

@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûa
 

ــائي  . ٦.٤ ــوم األخصـ يقـ

والشخصــية واالجتماعيــة والصــحية واألكاديميــة مــن أجــل أن يتمتعــوا بمســتوى  

مناسب من الص

يعمــل األخصــائي . ٧.٤

المؤسسات المجتمعية، كاألسرة والحي والجامعة والمسجد ودائرة العمل والمصـنع  

ــات وفــرص؛       ــا لــديهم مــن إمكان والمستشــفى وغيرهــا، وذلــك مــن أجــل اســتثمار م

لتحقيق رغبات وحاجات الطلبة اآلنية و

يشجع األخصـائي  . ٨.٤

خارج المدرسة، كأسابيع التوعية والتثقيـف، ومـا يماثلهـا مـن حمـالت وفعاليـات،       

وذلك بغرض تنمية روح العمل الجماعي والتعـاوني والخيري، وزيادة مستوى الحس 

الوطني، وغيرها من القيم النبيل

ــائي  . ٩.٤ يســهم األخص

ومجموعات وفصول، بناء على محكات ومعايير موضوعية، تخدم مقاصد وأغـراض  

العملية التعليمية

يســـاعد األخصـــائي  . ١٠.٤

ــع    ــل م ــة التعام مســئولياتهم، وكيفي

أساليب وطرق مناسبة

يســاعد األخصــائي . ١١.٤

ــتمعهم         ــروف مج ــولهم وظ ــاتهم ومي ــع إمكان ــب م ــي تتناس ــات الت ــار التخصص باختي

ومستقبلهم المهني

يساهم األخصائي .١٢.٤

يوظــف األخصــائي . ١٣.٤

االنحرافات

يدعم األخصائي .١٤.٤

والبقاء في التعليم
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تتعــامل المدرسة وتتواصـل مـع العــديد مـن األطـراف والجهـات الخارجيـة، لــعل مـن أهمهـا أوليـاء            

األمـــور والمجتمــع المحـــيط، ولكــل مــن هــذه الجهــات اهتماماتهــا الخاصــة، وتوقعاتهــا بالنســبة     

للمدرسة؛ لذلك يستوجب على قيادة المدرسة أن تكـون لديها خطة واضحة؛ للتواصل مع هذه 

وقـد تتفــاوت المــدارس فــي  . والجهــات واالســتجابة لتوقعـاتهم بأفضــل طريقــة ممكنــة 

اســتجابتها لهــذه األطــراف بحســب قناعــة قيادتهــا، إال أنــه فــي إطــار المدرســة المطــورة وبرنــامج    

التطوير المدرسي لن يكـون تفعيـل دور الشـركاء أمـراً اختياريـاً، وإنمـا أمـر حتمـي وإجبـاري، لـه          

اييره ومؤشـــراته، وينـــدرج ضـــمن منهجيـــات وآليـــات التقويمـــات الداخليـــة  

والخارجية للمدرسة، مؤكدين في هذا الصدد على أن طبيعة األدوار التكاملية بـين المدرسـة   

واألســرة والمجتمــع المحلــي أفــراداً ومؤسســات رســمية وشــعبية مــن المســلمات، انطالقــاً مــن كـــون  

مجتمع، التي يـرتبط إنجازهـا وتحقيـق أهـدافها بفاعليـة وكفـاءة       

أوليــاء / المدرســة : عاليــة بتعــاون وتكامــل جميــع األطــراف ذات العـــالقة بالعمليــة التعـــليمية  

المجتمع المحلـي، ألهميـة وطبيعـة العــالقة مـع الشـركاء الخـارجين والتـي تنطلـق مـن           

جتمــع وأوليــاء األمــور يريــدون األفضــل ألوالدهــم،   

ويحلمون لـهم بمستقبل مهني أفضل، ويحرصون على حصولهم على التعليم الجيـد؛ لتحقيـق هـذا    

والمدرســة تعـــمل علــى تنشــئة الطــالب وتنميــتهم وتــوفير فــرص التـــعليم والتـــعلم لهــم   

فالشراكة في العملية التعليمية مثلثة األبعـاد، تقـوم بـين المدرسـة واألسـرة، ممثلـة       

  .بأولياء أمور الطالب، والمجتمع المحلي، لضمان أفضل النتائج والمخرجات التربوية والتعليمية

د وبالتالي فإن وجود عالقات وروابـط صـحية مـع جميـع هـذه األطـراف مـن شـأنه أن يسـاع         

المدرسـة علـى تحقيــق أهـدافها وخططهـا وبرامجهــا التطويريـة، وفقـاً لمعــايير ومؤشـرات مجــاالت        

ومـن هـذا المنطلـق    . التطوير المدرسـي عمومـاً، ومجـال الشـراكة األبويـة والمجتمعيـة خصوصـاً       

ول  في إطار هذا المجال المعطيات النظرية التالية المتضمنة األدوار التكاملية فـي إطـار   

44 
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        ::::األدوار التكاملية للشراكات األبوية والمجتمعيةاألدوار التكاملية للشراكات األبوية والمجتمعيةاألدوار التكاملية للشراكات األبوية والمجتمعيةاألدوار التكاملية للشراكات األبوية والمجتمعية

تتعــامل المدرسة وتتواصـل مـع العــديد مـن األطـراف والجهـات الخارجيـة، لــعل مـن أهمهـا أوليـاء            

األمـــور والمجتمــع المحـــيط، ولكــل مــن هــذه الجهــات اهتماماتهــا الخاصــة، وتوقعاتهــا بالنســبة     

للمدرسة؛ لذلك يستوجب على قيادة المدرسة أن تكـون لديها خطة واضحة؛ للتواصل مع هذه 

والجهــات واالســتجابة لتوقعـاتهم بأفضــل طريقــة ممكنــة 

اســتجابتها لهــذه األطــراف بحســب قناعــة قيادتهــا، إال أنــه فــي إطــار المدرســة المطــورة وبرنــامج    

التطوير المدرسي لن يكـون تفعيـل دور الشـركاء أمـراً اختياريـاً، وإنمـا أمـر حتمـي وإجبـاري، لـه          

اييره ومؤشـــراته، وينـــدرج ضـــمن منهجيـــات وآليـــات التقويمـــات الداخليـــة  خططـــه وآلياتـــه ومعـــ

والخارجية للمدرسة، مؤكدين في هذا الصدد على أن طبيعة األدوار التكاملية بـين المدرسـة   

واألســرة والمجتمــع المحلــي أفــراداً ومؤسســات رســمية وشــعبية مــن المســلمات، انطالقــاً مــن كـــون  

مجتمع، التي يـرتبط إنجازهـا وتحقيـق أهـدافها بفاعليـة وكفـاءة       التعليم واحداً من أهم قضايا ال

عاليــة بتعــاون وتكامــل جميــع األطــراف ذات العـــالقة بالعمليــة التعـــليمية  

المجتمع المحلـي، ألهميـة وطبيعـة العــالقة مـع الشـركاء الخـارجين والتـي تنطلـق مـن           

جتمــع وأوليــاء األمــور يريــدون األفضــل ألوالدهــم،   هــدف مشــترك وفــي اتجــاه واحــد، كــون الم  

ويحلمون لـهم بمستقبل مهني أفضل، ويحرصون على حصولهم على التعليم الجيـد؛ لتحقيـق هـذا    

والمدرســة تعـــمل علــى تنشــئة الطــالب وتنميــتهم وتــوفير فــرص التـــعليم والتـــعلم لهــم   

  .  لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم

فالشراكة في العملية التعليمية مثلثة األبعـاد، تقـوم بـين المدرسـة واألسـرة، ممثلـة       

بأولياء أمور الطالب، والمجتمع المحلي، لضمان أفضل النتائج والمخرجات التربوية والتعليمية

وبالتالي فإن وجود عالقات وروابـط صـحية مـع جميـع هـذه األطـراف مـن شـأنه أن يسـاع         

المدرسـة علـى تحقيــق أهـدافها وخططهـا وبرامجهــا التطويريـة، وفقـاً لمعــايير ومؤشـرات مجــاالت        

التطوير المدرسـي عمومـاً، ومجـال الشـراكة األبويـة والمجتمعيـة خصوصـاً       

ول  في إطار هذا المجال المعطيات النظرية التالية المتضمنة األدوار التكاملية فـي إطـار   

  :راكات األبوية والمجتمعية، المتمثلة بالتالي
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األدوار التكاملية للشراكات األبوية والمجتمعيةاألدوار التكاملية للشراكات األبوية والمجتمعيةاألدوار التكاملية للشراكات األبوية والمجتمعيةاألدوار التكاملية للشراكات األبوية والمجتمعية

تتعــامل المدرسة وتتواصـل مـع العــديد مـن األطـراف والجهـات الخارجيـة، لــعل مـن أهمهـا أوليـاء            

األمـــور والمجتمــع المحـــيط، ولكــل مــن هــذه الجهــات اهتماماتهــا الخاصــة، وتوقعاتهــا بالنســبة     

للمدرسة؛ لذلك يستوجب على قيادة المدرسة أن تكـون لديها خطة واضحة؛ للتواصل مع هذه 

والجهــات واالســتجابة لتوقعـاتهم بأفضــل طريقــة ممكنــة األطـراف  

اســتجابتها لهــذه األطــراف بحســب قناعــة قيادتهــا، إال أنــه فــي إطــار المدرســة المطــورة وبرنــامج    

التطوير المدرسي لن يكـون تفعيـل دور الشـركاء أمـراً اختياريـاً، وإنمـا أمـر حتمـي وإجبـاري، لـه          

خططـــه وآلياتـــه ومعـــ

والخارجية للمدرسة، مؤكدين في هذا الصدد على أن طبيعة األدوار التكاملية بـين المدرسـة   

واألســرة والمجتمــع المحلــي أفــراداً ومؤسســات رســمية وشــعبية مــن المســلمات، انطالقــاً مــن كـــون  

التعليم واحداً من أهم قضايا ال

عاليــة بتعــاون وتكامــل جميــع األطــراف ذات العـــالقة بالعمليــة التعـــليمية  

المجتمع المحلـي، ألهميـة وطبيعـة العــالقة مـع الشـركاء الخـارجين والتـي تنطلـق مـن           / األمور 

هــدف مشــترك وفــي اتجــاه واحــد، كــون الم  

ويحلمون لـهم بمستقبل مهني أفضل، ويحرصون على حصولهم على التعليم الجيـد؛ لتحقيـق هـذا    

والمدرســة تعـــمل علــى تنشــئة الطــالب وتنميــتهم وتــوفير فــرص التـــعليم والتـــعلم لهــم   . الهـــدف

لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم

فالشراكة في العملية التعليمية مثلثة األبعـاد، تقـوم بـين المدرسـة واألسـرة، ممثلـة                    

بأولياء أمور الطالب، والمجتمع المحلي، لضمان أفضل النتائج والمخرجات التربوية والتعليمية

وبالتالي فإن وجود عالقات وروابـط صـحية مـع جميـع هـذه األطـراف مـن شـأنه أن يسـاع                    

المدرسـة علـى تحقيــق أهـدافها وخططهـا وبرامجهــا التطويريـة، وفقـاً لمعــايير ومؤشـرات مجــاالت        

التطوير المدرسـي عمومـاً، ومجـال الشـراكة األبويـة والمجتمعيـة خصوصـاً       

ول  في إطار هذا المجال المعطيات النظرية التالية المتضمنة األدوار التكاملية فـي إطـار   ناسنت

راكات األبوية والمجتمعية، المتمثلة بالتاليالش
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تنويع إستراتيجيات وبـرامج تفعيـل األدوار والمشـاركات المتبادلـة بـين المدرسـة وأوليـاء        

 .تفعيل آليات التواصل المباشر مع أولياء األمور والمجتمع المحلي

 .استثمار تخصصات ومجاالت عمل أولياء األمور لدعم المدرسة الفني والمادي والمعنوي

 .تزويد أولياء األمور بالمعلومات والتقارير الخاصة بانتظام سلوك أبنائهم وتقدمهم التعليمي

ومســئوليات األخصــائي االجتمــاعي بالمدرســة فــي حــل مشــكالت  

 .تفعيل أدوار المدرسة الخاصة بخدمة المجتمع المحلي المحيط بالمدرسة

 .فتح أبواب المدرسة لألسر للمشاركة في المناسبات واالحتفاالت المدرسية

ــارات     ــاب مه ــي اكتس ــرة ف ــاعدة األس مس

ــاة         ــب مراع ــور، يتطل ــاء األم ــل أدوار أولي ــداً أن تفعي ــي جي ــى إدارة المدرســة أن تع ــإن عل ــاً ف وعموم

أن تفعيل أدوار أولياء األمور له آثـار إيجابيـة كبيـرة، إذا كـان مخططـاً لــه وشـامالً فـي         

أن تفعيــل أدوار أوليــاء األمــور ال بــد أن يكــون جــزءاً أساســياً مــن الممارســات المدرســية، 
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        ::::أدوار المدرسة تجاه الشراكة األبوية والمجتمعيةأدوار المدرسة تجاه الشراكة األبوية والمجتمعيةأدوار المدرسة تجاه الشراكة األبوية والمجتمعيةأدوار المدرسة تجاه الشراكة األبوية والمجتمعية

 .تفعيل دور ولي األمر في القرار المدرسي

 .تفعيل دور ولي األمر في العملية التعليمية

 .تشكيل مجلس اآلباء واألمهات وتفعيل أدواره

 .إشراك أولياء األمور في فرق تطوير المدرسة

 .دراسة حاجات أولياء األمور واالستجابة لهـا

 .استخدام التكنولوجيا في تحقيق التواصل الفعال

تنويع إستراتيجيات وبـرامج تفعيـل األدوار والمشـاركات المتبادلـة بـين المدرسـة وأوليـاء        

 .األمور والمجتمع المحلي، وأولياء األمور والمدرسة

 .ورتبنى برامج وفعاليات جاذبة ألولياء األم

تفعيل آليات التواصل المباشر مع أولياء األمور والمجتمع المحلي

استثمار تخصصات ومجاالت عمل أولياء األمور لدعم المدرسة الفني والمادي والمعنوي

تزويد أولياء األمور بالمعلومات والتقارير الخاصة بانتظام سلوك أبنائهم وتقدمهم التعليمي

ومســئوليات األخصــائي االجتمــاعي بالمدرســة فــي حــل مشــكالت  تفعيــل المدرســة أدوار 

 .الطالب والتواصل مع أولياء أمورهم

تفعيل أدوار المدرسة الخاصة بخدمة المجتمع المحلي المحيط بالمدرسة

فتح أبواب المدرسة لألسر للمشاركة في المناسبات واالحتفاالت المدرسية

ــى      ــز عل ــة، ترك ــة تربوي ــاءات تقييمي ــارات    تنظــيم لق ــاب مه ــي اكتس ــرة ف ــاعدة األس مس

 .ضرورية في متابعة أوالدهم

ــاة         ــب مراع ــور، يتطل ــاء األم ــل أدوار أولي ــداً أن تفعي ــي جي ــى إدارة المدرســة أن تع ــإن عل ــاً ف وعموم

 :االعتبارات المهمة التالية 

أن تفعيل أدوار أولياء األمور له آثـار إيجابيـة كبيـرة، إذا كـان مخططـاً لــه وشـامالً فـي         

. 

أن تفعيــل أدوار أوليــاء األمــور ال بــد أن يكــون جــزءاً أساســياً مــن الممارســات المدرســية، 

 .وليس حدثاً عابراً

 

 

 

 

@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûa
 

أدوار المدرسة تجاه الشراكة األبوية والمجتمعيةأدوار المدرسة تجاه الشراكة األبوية والمجتمعيةأدوار المدرسة تجاه الشراكة األبوية والمجتمعيةأدوار المدرسة تجاه الشراكة األبوية والمجتمعية

تفعيل دور ولي األمر في القرار المدرسي •

تفعيل دور ولي األمر في العملية التعليمية •

تشكيل مجلس اآلباء واألمهات وتفعيل أدواره •

إشراك أولياء األمور في فرق تطوير المدرسة •

دراسة حاجات أولياء األمور واالستجابة لهـا •

استخدام التكنولوجيا في تحقيق التواصل الفعال •

تنويع إستراتيجيات وبـرامج تفعيـل األدوار والمشـاركات المتبادلـة بـين المدرسـة وأوليـاء         •

األمور والمجتمع المحلي، وأولياء األمور والمدرسة

تبنى برامج وفعاليات جاذبة ألولياء األم •

تفعيل آليات التواصل المباشر مع أولياء األمور والمجتمع المحلي •

استثمار تخصصات ومجاالت عمل أولياء األمور لدعم المدرسة الفني والمادي والمعنوي •

تزويد أولياء األمور بالمعلومات والتقارير الخاصة بانتظام سلوك أبنائهم وتقدمهم التعليمي •

تفعيــل المدرســة أدوار  •

الطالب والتواصل مع أولياء أمورهم

تفعيل أدوار المدرسة الخاصة بخدمة المجتمع المحلي المحيط بالمدرسة •

فتح أبواب المدرسة لألسر للمشاركة في المناسبات واالحتفاالت المدرسية •

ــى      • ــز عل ــة، ترك ــة تربوي ــاءات تقييمي تنظــيم لق

ضرورية في متابعة أوالدهم

ــاة         ــب مراع ــور، يتطل ــاء األم ــل أدوار أولي ــداً أن تفعي ــي جي ــى إدارة المدرســة أن تع ــإن عل ــاً ف وعموم

االعتبارات المهمة التالية 

أن تفعيل أدوار أولياء األمور له آثـار إيجابيـة كبيـرة، إذا كـان مخططـاً لــه وشـامالً فـي          �

.التهمجا

أن تفعيــل أدوار أوليــاء األمــور ال بــد أن يكــون جــزءاً أساســياً مــن الممارســات المدرســية،  �

وليس حدثاً عابراً



@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@†a‡Çg@ @
@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·–@oíì�a@òÄÏb«@ @

أن تفعيل أدوار أولياء األمور ال يرتبط بمستوى درامي معين أو فترة زمنيـة محـددة، وإنمـا    

ال تــرتبط بالمســتوى التعليمــي لــولي األمــر، فــالجميع 

  . أن الطالب يستفيدون كثيراً من المشاركة والتفاعل مع أولياء األمور

 .مهات، وفرق ولجان تطوير المدرسة

اآلبــاء واألمهــات لــدعوات إدارة المدرســة والمعلمــين واالختصاصــيين الخاصــة  

 .دعم جهود وتطوير المدرسة، وتحسين مواردها المادية، ومعالجة مشكالتها

في تنفيذ برامج التنمية المهنية واإلرشـادية  

الطالب هم محور العملية التعليمية التربويـة، وغايتهـا وهـدفها، والمدرسـة هـي المؤسسـة       

التعليميـة والتربويـة لهـم، والعنايـة المتكاملـة بكـل أبعـاد        

). والمهاريـة / والسلوكية / و الجسدية

ــا      ــة والعالقــات التفاعليــة والتكامليــة بــين أدوار ومســئوليات أطرفه وفــي إطــار المدرســة الفاعل

التــي مــن أهمهــا أدوار الطــالب ومســئولياتهم، والمتمثلــة  

 .احترام وتقدير الوقت ومواعيد الحضور واالنصراف والحصص الدراسية

 .في الجماعات والنشاطات المدرسية المتعددة األهداف واألغراض
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أن تفعيل أدوار أولياء األمور ال يرتبط بمستوى درامي معين أو فترة زمنيـة محـددة، وإنمـا    

 .يجب أن يكون لجميع المستويات طول الوقت

ال تــرتبط بالمســتوى التعليمــي لــولي األمــر، فــالجميع أن مشــاركة أوليــاء األمــور يجــب أ

 .يجب تشجيعهم على المشاركة

أن الطالب يستفيدون كثيراً من المشاركة والتفاعل مع أولياء األمور

        ::::أدوار الشراكة األبوية والمجتمعية تجاه المدرسةأدوار الشراكة األبوية والمجتمعية تجاه المدرسةأدوار الشراكة األبوية والمجتمعية تجاه المدرسةأدوار الشراكة األبوية والمجتمعية تجاه المدرسة

  .حضور االجتماعات السنوية الدورية للمدرسة

مهات، وفرق ولجان تطوير المدرسةالمشاركة في مجالس اآلباء واأل

اآلبــاء واألمهــات لــدعوات إدارة المدرســة والمعلمــين واالختصاصــيين الخاصــة   اســتجابة

 .بمشكالت انتظام وسلوك أبنائهم وتقدمهم التعليمي

دعم جهود وتطوير المدرسة، وتحسين مواردها المادية، ومعالجة مشكالتها

في تنفيذ برامج التنمية المهنية واإلرشـادية  مشاركة اآلباء والشخصيات االجتماعية 

 .والتوعية الداعمة لخطة المدرسة التطويرية

  .متابعة اآلباء واألمهات لواجبات الطالب المنزلية

الطالب هم محور العملية التعليمية التربويـة، وغايتهـا وهـدفها، والمدرسـة هـي المؤسسـة       

التعليميـة والتربويـة لهـم، والعنايـة المتكاملـة بكـل أبعـاد        األهم في توفير وتقديم الخدمة 

و الجسدية/والنفسية / والروحية/ والعقلية/ العلمية 

ــا      ــة والعالقــات التفاعليــة والتكامليــة بــين أدوار ومســئوليات أطرفه وفــي إطــار المدرســة الفاعل

التــي مــن أهمهــا أدوار الطــالب ومســئولياتهم، والمتمثلــة   المعنيــة بالعمليــة التعليميــة التربويــة

        ::::أدوار الطالب تجاه المدرسةأدوار الطالب تجاه المدرسةأدوار الطالب تجاه المدرسةأدوار الطالب تجاه المدرسة

 .الحضور إلى المدرسة في المواعيد المحددة بانتظام

احترام وتقدير الوقت ومواعيد الحضور واالنصراف والحصص الدراسية

 .التعامل اإليجابي مع بيئة وموارد المدرسة

في الجماعات والنشاطات المدرسية المتعددة األهداف واألغراضالمشاركة الفاعلة 

 .احترام األنظمة والتعليمات، وااللتزام بها

 .تجنب استخدام أشكال العنف البدني واللفظي

 

 

 

 

@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûa
 

أن تفعيل أدوار أولياء األمور ال يرتبط بمستوى درامي معين أو فترة زمنيـة محـددة، وإنمـا     �

يجب أن يكون لجميع المستويات طول الوقت

أن مشــاركة أوليــاء األمــور يجــب أ �

يجب تشجيعهم على المشاركة

أن الطالب يستفيدون كثيراً من المشاركة والتفاعل مع أولياء األمور �

أدوار الشراكة األبوية والمجتمعية تجاه المدرسةأدوار الشراكة األبوية والمجتمعية تجاه المدرسةأدوار الشراكة األبوية والمجتمعية تجاه المدرسةأدوار الشراكة األبوية والمجتمعية تجاه المدرسة

حضور االجتماعات السنوية الدورية للمدرسة •

المشاركة في مجالس اآلباء واأل •

اســتجابة •

بمشكالت انتظام وسلوك أبنائهم وتقدمهم التعليمي

دعم جهود وتطوير المدرسة، وتحسين مواردها المادية، ومعالجة مشكالتها •

مشاركة اآلباء والشخصيات االجتماعية  •

والتوعية الداعمة لخطة المدرسة التطويرية

متابعة اآلباء واألمهات لواجبات الطالب المنزلية •

        ::::أدوار الطالبأدوار الطالبأدوار الطالبأدوار الطالب

الطالب هم محور العملية التعليمية التربويـة، وغايتهـا وهـدفها، والمدرسـة هـي المؤسسـة       

األهم في توفير وتقديم الخدمة 

العلمية (شخصيتهم 

ــا      ــة والعالقــات التفاعليــة والتكامليــة بــين أدوار ومســئوليات أطرفه وفــي إطــار المدرســة الفاعل

المعنيــة بالعمليــة التعليميــة التربويــة

  :بالتالي

أدوار الطالب تجاه المدرسةأدوار الطالب تجاه المدرسةأدوار الطالب تجاه المدرسةأدوار الطالب تجاه المدرسة

الحضور إلى المدرسة في المواعيد المحددة بانتظام •

احترام وتقدير الوقت ومواعيد الحضور واالنصراف والحصص الدراسية •

التعامل اإليجابي مع بيئة وموارد المدرسة •

المشاركة الفاعلة  •

احترام األنظمة والتعليمات، وااللتزام بها •

تجنب استخدام أشكال العنف البدني واللفظي •



@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@†a‡Çg@ @
@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·–@oíì�a@òÄÏb«@ @

التربــوي بكافــة مســئولياته الكيــان الفنــي المعنــي بعمليــات المتابعــة  

/ معلمـين  / إدارة مدرسة(والتقويم الدوري المنتظم لمستوى األداء التربوي والتعليمي بالمدرسة 

ــل يتجاوزهــا لتشــمل تعز      ــة، ب ــى إصــدار األحكــام التعليمي ــا أن دوره ال يقتصــر عل ــز كم ي

اإليجابيات، ومعالجة نـواحي القصـور، وتـوفير وتقـديم الـدعم والمسـاندة، وبمـا يحقـق النهـوض          

ومن هذا المنطلق تكتسـب أدوار المشـرفين التربـويين أهميـة     
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        ::::أدوار الطالب تجاه المعلمينأدوار الطالب تجاه المعلمينأدوار الطالب تجاه المعلمينأدوار الطالب تجاه المعلمين

 .يتعامل الطالب باحترام مع المعلمين

 .يقدر الطالب مدى مساهمة المعلمين في تعليمهم

 .الب على عدم إزعاج المعلمين عمداًيحرص الط

 .يتعاون الطالب مع المعلمين لتحقيق أهداف التعليم

 .يتفاعل الطالب مع النشاطات الصفية

  .يحرص الطالب على عدم ضياع وقت الحصة الدراسية

        ::::أدوار الطالب تجاه تعليمهمأدوار الطالب تجاه تعليمهمأدوار الطالب تجاه تعليمهمأدوار الطالب تجاه تعليمهم

 .يشارك الطالب العمل مع اآلخرين

 .بانتظاميؤدي الطالب الواجبات المنزلية 

 .يشارك الطالب بفاعلية في عملية تعلمهم

 .يستخدم الطالب موارد التعلم في المدرسة بفاعلية

 .يعمل الطالب بجد للتحضير لالمتحانات

 .يحرص الطالب االعتماد على النفس ألداء االمتحانات

 .يشارك الطالب في تقويم تعلمهم

 .يبادر في المشاركة بالمسابقات العلمية

 .اور ويعرض أفكاره بحرية وجراءةيناقش ويح

 .يسهم في إنتاج المعرفة وتطويرها

 .ينفذ أفكار قائمة، ويعرض أفكاراً بديلة

 .يتواصل ذهنياً مع المعلم وزمالئه

 .يشارك في اتخاذ القرارات الخاصة بالتعليم

  يشارك في تقديم الحلول للمشكالت المختلفة 

        ::::أدوار المشرفين التربويينأدوار المشرفين التربويينأدوار المشرفين التربويينأدوار المشرفين التربويين

التربــوي بكافــة مســئولياته الكيــان الفنــي المعنــي بعمليــات المتابعــة  يشــكل اإلشــراف 

والتقويم الدوري المنتظم لمستوى األداء التربوي والتعليمي بالمدرسة 

  ).أولياء أمور/ طالب 

ــل يتجاوزهــا لتشــمل تعز      ــة، ب ــى إصــدار األحكــام التعليمي ــا أن دوره ال يقتصــر عل كم

اإليجابيات، ومعالجة نـواحي القصـور، وتـوفير وتقـديم الـدعم والمسـاندة، وبمـا يحقـق النهـوض          

ومن هذا المنطلق تكتسـب أدوار المشـرفين التربـويين أهميـة     . واالرتقاء بمستوى أدائهم المهني
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أدوار الطالب تجاه المعلمينأدوار الطالب تجاه المعلمينأدوار الطالب تجاه المعلمينأدوار الطالب تجاه المعلمين

يتعامل الطالب باحترام مع المعلمين •

يقدر الطالب مدى مساهمة المعلمين في تعليمهم •

يحرص الط •

يتعاون الطالب مع المعلمين لتحقيق أهداف التعليم •

يتفاعل الطالب مع النشاطات الصفية •

يحرص الطالب على عدم ضياع وقت الحصة الدراسية •

أدوار الطالب تجاه تعليمهمأدوار الطالب تجاه تعليمهمأدوار الطالب تجاه تعليمهمأدوار الطالب تجاه تعليمهم

يشارك الطالب العمل مع اآلخرين •

يؤدي الطالب الواجبات المنزلية  •

يشارك الطالب بفاعلية في عملية تعلمهم •

يستخدم الطالب موارد التعلم في المدرسة بفاعلية •

يعمل الطالب بجد للتحضير لالمتحانات •

يحرص الطالب االعتماد على النفس ألداء االمتحانات •

يشارك الطالب في تقويم تعلمهم •

يبادر في المشاركة بالمسابقات العلمية •

يناقش ويح •

يسهم في إنتاج المعرفة وتطويرها •

ينفذ أفكار قائمة، ويعرض أفكاراً بديلة •

يتواصل ذهنياً مع المعلم وزمالئه •

يشارك في اتخاذ القرارات الخاصة بالتعليم •

يشارك في تقديم الحلول للمشكالت المختلفة  •

أدوار المشرفين التربويينأدوار المشرفين التربويينأدوار المشرفين التربويينأدوار المشرفين التربويين

يشــكل اإلشــراف 

والتقويم الدوري المنتظم لمستوى األداء التربوي والتعليمي بالمدرسة 

طالب / عناصر مساندة 

ــل يتجاوزهــا لتشــمل تعز      ــة، ب ــى إصــدار األحكــام التعليمي ــا أن دوره ال يقتصــر عل كم

اإليجابيات، ومعالجة نـواحي القصـور، وتـوفير وتقـديم الـدعم والمسـاندة، وبمـا يحقـق النهـوض          

واالرتقاء بمستوى أدائهم المهني



@†bànÇüaë@ñ†ì§a@ñŠa†g@†a‡Çg@ @
@áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·–@oíì�a@òÄÏb«@ @

تــم تفعيــل أدواره  كبيــرة فــي تحقيــق األهــداف المنشــودة مــن برنــامج التطــوير المدرســي إذا مــا  

  :ددة األهداف واألغراض وذلك من خالل اتجاهين متوازيين، وهما على النحو التالي

في إطـار   ،العمل كقائد تطوير ومدرب ميداني لبرنامج التطوير المدرسي

وتقـديم الـدعم والمسـاندة أثنـاء     

دعـــم ومســـاندة اإلدارة المدرســـية وفريـــق التطـــوير والمعلمـــين فـــي عمليـــات 

 .وفي إعداد خططها وأنشطتها التطويرية

 ،مساعدة المعلمين بشكل فردي أو جماعي في تحديـد أهـدافهم التطويريـة   

 .والعمل على تلبيتها

متابعة وتقييم مستوى توفير وتقديم الخدمة التربوية والتعليميـة فـي   

فـي إطـار بـرامج    ) أوليـاء األمـور  

  .قياساً بمعايير ومؤشرات األداء المرجعية المعتمدة

من العاملين في المدرسة، يـتم اختيـاره وفـق مواصـفات محـددة؛ ليقـوم       

 .ص بالجودة والخطة التطويرية وملف التقدم لالعتماد

ــق        ــي للفري ــاد المدرس ــودة واالعتم ــة الج ــة بعملي ــاهيم المتعلق ــيط المف وتبس

فـي تســهيل مهمـة الفريــق   ) ونائبــه

يشرف على الفرق المنبثقة عن فريق التطوير، والموزعة على مجاالت التطوير مـن العـاملين   

. 
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@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûaï�Š‡¾a@‹íìĐnÛaë@†bànÇüaë@ñ†ì§a @áîÜÈnÛaë@òîi�Ûa@knØ·

كبيــرة فــي تحقيــق األهــداف المنشــودة مــن برنــامج التطــوير المدرســي إذا مــا  

ددة األهداف واألغراض وذلك من خالل اتجاهين متوازيين، وهما على النحو التالي

العمل كقائد تطوير ومدرب ميداني لبرنامج التطوير المدرسي ::::األولاألولاألولاألول

وتقـديم الـدعم والمسـاندة أثنـاء      ،شـرافي مـن ناحيـة   اإل هالمدارس التابعـة لنطـاق عملـ   

 :والهادفة التالي ،اإلشرافية المدرسية

دعـــم ومســـاندة اإلدارة المدرســـية وفريـــق التطـــوير والمعلمـــين فـــي عمليـــات  •

وفي إعداد خططها وأنشطتها التطويرية ،المراجعة الذاتية للمدرسة

مساعدة المعلمين بشكل فردي أو جماعي في تحديـد أهـدافهم التطويريـة    •

 .ومراجعة ومتابعة تحقيقها والتقدم فيها

والعمل على تلبيتها ،الحاجات التدريبية للعاملينتحديد  •

متابعة وتقييم مستوى توفير وتقديم الخدمة التربوية والتعليميـة فـي       ::::الثانيالثانيالثانيالثاني

أوليـاء األمـور  / طـالب  / معلمـين / إدارة المدرسـة (مدارس المستهدفة 

قياساً بمعايير ومؤشرات األداء المرجعية المعتمدة ،التطوير المدرسي

        ::::أدوار مختص الجودة بالمدرسةأدوار مختص الجودة بالمدرسةأدوار مختص الجودة بالمدرسةأدوار مختص الجودة بالمدرسة

من العاملين في المدرسة، يـتم اختيـاره وفـق مواصـفات محـددة؛ ليقـوم       ) غير متفرغ

  :بعمل مختص الجودة، ويؤدي المهام واألدوار اآلتية

 .مقرراً لفريق التطوير المدرسي

ص بالجودة والخطة التطويرية وملف التقدم لالعتماديحتفظ باألرشيف الخا

 .حلقة اتصال بين المدرسة وفريق الجودة بالمديرية

ــير   ــى تيس ــاعد عل ــق        يس ــي للفري ــاد المدرس ــودة واالعتم ــة الج ــة بعملي ــاهيم المتعلق ــيط المف وتبس

 .والمعنيين بالتطوير المدرسي

ونائبــهرئـيس فريــق التطـوير   (يسـاند مــدير المدرسـة والوكيــل   

 .وإنجاز خططه فيما يتعلق بالجودة واالعتماد المدرسي

يشرف على الفرق المنبثقة عن فريق التطوير، والموزعة على مجاالت التطوير مـن العـاملين   

. 

.يعمل على نشر ثقافة الجودة والتطوير والتحسين في المدرسة

 

 

 

 

@À@ïÐîÔrnÛa@ÝîÛ‡Ûa
 

كبيــرة فــي تحقيــق األهــداف المنشــودة مــن برنــامج التطــوير المدرســي إذا مــا  

ددة األهداف واألغراض وذلك من خالل اتجاهين متوازيين، وهما على النحو التاليالمتع

األولاألولاألولاألول    ههههتجاتجاتجاتجااالاالاالاال .١

المدارس التابعـة لنطـاق عملـ   

اإلشرافية المدرسية هزيارت

•

•

•

الثانيالثانيالثانيالثاني    ههههتجاتجاتجاتجااالاالاالاال .٢

مدارس المستهدفة لا

التطوير المدرسي

أدوار مختص الجودة بالمدرسةأدوار مختص الجودة بالمدرسةأدوار مختص الجودة بالمدرسةأدوار مختص الجودة بالمدرسة

غير متفرغ(وهو شخص 

بعمل مختص الجودة، ويؤدي المهام واألدوار اآلتية

مقرراً لفريق التطوير المدرسي -

يحتفظ باألرشيف الخا -

حلقة اتصال بين المدرسة وفريق الجودة بالمديرية -

ــير   -  ــى تيس ــاعد عل يس

والمعنيين بالتطوير المدرسي

يسـاند مــدير المدرسـة والوكيــل    -

وإنجاز خططه فيما يتعلق بالجودة واالعتماد المدرسي

يشرف على الفرق المنبثقة عن فريق التطوير، والموزعة على مجاالت التطوير مـن العـاملين    -

.في المدرسة

يعمل على نشر ثقافة الجودة والتطوير والتحسين في المدرسة -

 


